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1. GT INTERNACIONAL | 

 

Durante a primeira parte do ano 2013 o grupo de traballo de Cooperación Internacional da demarcación 

aproveitou a ausencia de convocatorias derivada do contexto de crise para centrar os seus esforzos no 

remate do proceso de planeamento e renovación da estratexia de acción a medio prazo, iniciado a finais de 

2012, ao tempo que se daba seguimento continuo e se xustificaban os proxectos en execución no 

departamento de El Quiché (Guatemala) e se mantiñan contactos regulares coas contrapartes coas que se 

estaba a traballar na Costa Sur. 

 

A partir do desprazamento a terreo do persoal expatriado e de varios PCRs durante a segunda metade 

do ano iniciouse un semestre de actividade intensa, coa presentación de múltiples formulacións e 

concorrencias a convocatorias, a realización dunha misión identificatoria e execución das segundas 

anualidades dos proxectos en marcha. 

 

1.1 PROXECTOS 

 

GAL 02/12 Mellora da atención en saúde sexual e reprodutiva con pertinencia cultural en 20 

municipios do departamento de El Quiché 

País/Localización Departamento de El Quiché, Guatemala 

Contraparte Médicos Descalzos, MEDES 

Financiadores Axencia Catalana de Cooperación ao Desenvolvemento, ACCD 

Beneficiarios Mulleres en idade fértil e persoal de enfermería de 12 centros de saúde y 3 

hospitais do Departamento de El Quiché 

Orzamento total 127.661,98 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2012 

Data de finalización Decembro 2012 (prorrogado a Decembro 2013) 

 

A principios de agosto, tras facerse efectivo o pago da segunda anualidade da aprobada pola ACCD (de 

xeito que se puido recuperar as cantidades adiantadas pola asociación en 2012) e a transferencia dos 

fondos ao terreo, viaxa a Chinique a técnica expatriada Karme García e comezan, baixo a súa supervisión, 

as obras para a construción do laboratorio para o procesamento de plantas medicinais, que se termina en 

forma e prazo. Por outra banda, os talleres e capacitacións dirixidos a comadroas e persoal dos Servizos 

de Saúde guatemaltecos comezan a levarse a cabo pola contraparte dende principios de xullo ata 

novembro, mentres que a asociación Médicos del Mundo (MDM), levou a cabo as actividades que lle 

competían entre os meses de outubro e novembro de 2013. 

 

A nivel dos obxectivos alcanzados, cabe sinalar que logrou a aprobación do protocolo sanitario 

“Liñamientos para o persoal de saúde no relacionamento coas comadroas”, a nivel de Área 

de Saúde de El Quiché, que introduce principios e normas vinculantes para o persoal de saúde dos 

servizos públicos e das ONGs prestadoras de servizos vinculadas co MSPAS. Aínda máis aló do esperado, 

o mesmo protocolo se atopa en proceso de validación a nivel nacional, en coordinación directa co 
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Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e a Unidade de Atención da Saúde dos Povos Indíxenas e 

Interculturalidade do MSPAS. 

 

O devandito protocolo foi valorado como mecanismo viable para regular a referencia de doentes 

entre os dous sistemas de atención, tanto por parte das comadroas, como polo persoal sanitario, a 

través das actividades de sensibilización desenvolvidas por Médicos del Mundo. Os seus contidos se 

sustentan en actividades de diagnóstico, a través do análise participativo de casos paradigmáticos de 

complicacións na atención de doentes, que serviu para a identificación dos momentos críticos no 

relacionamento entre persoal sanitario e comadroas tradicionais na atención do embarazo, parto e 

puerperio. 

 

 

Laboratorio para o procesamento de plantas medicinais 

 

Paralelamente capacitáronse a 70 comadroas tradicionais e 68 traballadores de saúde na 

aplicación do protocolo e, a través do manual para comadroas e de rotafolios, sobre as rutas de 

sinais de perigo que delimitan o ámbito de competencia das comadroas. Programas, metodoloxías e 

materiais didácticos facilitados polo proxecto foron incluídos na planificación das capacitacións a 

comadroas que as enfermeiras do Programa de Saúde Reprodutiva desenvolven mensualmente nos 

Distritos de Saúde; por tanto, logrouse sostibilidade no mediano en longo prazo dos procesos de 

formación emprendidos. 

 

Finalmente cabe sinalar que se realizou un evento de sensibilización sobre técnicas construtivas 

sismoresistentes e vivenda popular na Escola de Arquitectura da Universidade de San Carlos en 

Quetzaltenango, levada a cabo pola expatriada do proxecto xunto con Lara Medín, outra técnico de ASF 

desprazada ao terreo. Así mesmo, os PCRs elaboraron un manual sobre a construción da Casa Materna e 

un vídeo sobre a construción con adobe sismo resistente (ver punto 1.3 PCR 2013) 
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GAL 06/12 Mellora dos servizos de atención en saúde Sexual e Reprodutiva e medicamentos 

esenciais, con énfase nas mulleres indíxenas en 15 distritos de saúde das áreas 

rurais do Departamento de El Quiché, Guatemala 

País/Localización Departamento de El Quiché, Guatemala 

Contraparte Médicos Descalzos, MEDES 

Financiadores Xunta de Galicia 

Beneficiarios Mulleres en idade fértil, 126 comadroas tradicionais e persoal de enfermería de 

15 centros de saúde do Departamento de El Quiché, así como 1800 persoas que 

melloran as súas condicións de acceso aos medicamentos esenciais e 2.250 

persoas que recibirán información sobre o uso axeitado dos medicamentos 

Orzamento total 256.246,00 Euros 

Fecha de inicio Outubro 2012 

Fecha de finalización Setembro 2013 (prorrogado a Decembro 2013) 

 

 

Ritual de inauguración do temazcal 

 

Unha vez confirmada ante o financiador a correcta xustificación da primeira anualidade do proxecto, 

desprazáronse ao terreo como persoal expatriado Lara Medín (responsable do proxecto) e Adrián 

Ferreiro (para a realización dunha misión identificatoria e de procura de proxectos). 
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Así, neste durante os meses de xullo a decembro ASF realizou a construción dun temazcal anexo á casa 

materna e unha fosa séptica que da servizo a todo o conxunto de infraestruturas, fortalecendo así as 

capacidades de atención do colectivo de comadroas tradicionais. 

 

Pola súa banda MEDES impartiu capacitacións a comadroas e enfermeiras sobre o uso dun manual de SSR 

comunitario que establece parámetros claros de coordinación, referencia e contra-referencia coa rede 

institucional e efectuou a presentación publica do protocolo de intervención SSR ante os servizos de 

saúde. Finalmente Farmamundi executou capacitacións a comadroas na área Ixil e melloras en centros de 

saúde e farmacias, así como entrega de medicamentos en ambas localización. 

 

MISIÓN EXPLORATORIA 

Paralelamente á execución do proxecto, realizáronse tarefas de identificación e formulación de novos 

proxectos, ao tempo que se estableceron e reforzaron os contactos con asociacións locais e se mellorou 

a documentación institucional da que se dispoñía para estas tarefas: 

 

- Presentáronse ata 5 proxectos ás convocatoria de SELAVIP 2013 (non aprobado), Fondo Galego (non 

aprobado pero moi ben valorado), Desenvolvemento Socioeconómico La Caixa (pendente de resolución), 

Fondo 0,7% traballadores do Goberno de Euskadi (non aprobada) e definiuse un convenio coa AECID en 

consorcio con Farmamundi e Mugarik Gabe (aprobado). 

- Establecéronse contactos con vista a posibles colaboracións con diversas asociacións, ONGs e outras 

entidades centroamericanas como Construcasa, Fundación Guillermo Toriello, ADIC, Serjus, Verde e 

Azul, Diakonia-Red Musovi, Fundación Caros Novella, Fundasal, Grava e Cáritas Suiza. 

- Revisáronse algúns dos documentos institucionais dos que ASF dispón para presentar e regular o seu 

traballo en terreo (kit do cooperante) e deseñouse nova documentación (proxectos en colaboración, 

dossier de proxectos). 

 

O traballo realizado durante estes meses resultou moi positivo e serviu para establecer novas liñas de 

acción e se formalizaron propostas que permitirán dar continuidade ao traballo que ASF desenvolve no 

país. 

 

1.2 ASISTENCIAS TÉCNICAS 

 

GAL 06/12 Construción dunha vivenda axeitada para unha familia en condicións de 

vulnerabilidade 

País/Localización Santa Clara La Laguna, Departamento de Sololá, Guatemala 

Contraparte Red Musovi 

Financiadores Red Musovi, Diakonia 

Beneficiarios Familia composta por 5 membros en condicións de vulnerabilidade 

Orzamento total 4.375 Euros 

Fecha de inicio Decembro 2013 

Fecha de finalización Marzo 2014 
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Inauguración da vivenda rematada 

 

A organización sueca Diakonia, que traballa no campo dos Dereitos Humanos, púxose en contacto con 

Arquitectos Sen Fronteiras solicitando unha asistencia técnica para a mellora das condicións de 

habitabilidade para unha persoa da organización guatemalteca Red MUSOVI (Red Departamental de Mujeres 

Sololatecas con Visión Integral) -organización de mulleres de Sololá vítimas de violencia-, a quen o último 

terremoto a deixou sen vivenda a ela e á súa familia. 

 

O traballo de Arquitectos Sen Fronteiras consistiu no deseño e planificación da execución dunha vivenda 

que respondera ás necesidades da familia, tres estancias independentes e un baño, e que se axustara a 

un orzamento moi limitado. Con estas premisas se planea un deseño centrado nun alto grao de 

aproveitamento dos recursos: optimizando as formas e os elementos construtivos, utilizando materiais 

dispoñibles no entorno e contratando a persoal local. A construción levouse a cabo en 6 semanas coa 

participación de dous albaneis locais, un supervisor e a aportación da familia como man de obra non 

cualificada. Pola súa parte, ASF e REDMUSOVI realizaron un seguimento técnico a distancia e 

administrativo respectivamente. Como resultado da intervención, a familia puido mellorar a súa calidade de 

vida e perspectivas de futuro. 

 

1.3 PCR 2013 

 

Os proxectos de coñecemento da realidade (PCR) son iniciativas promovidas polas universidades galegas 

(no caso da UDC a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado) que posibilitan que o alumnado, 

vinculado a unha ONG, se desprace a un país do Sur para realizar unha estadía de cooperación.  

 

Este año, entre los meses de agosto-noviembre, se puideron desprazar conxuntamente 2 persoas 

voluntarias de ASFE becadas pola UDC (Edgar Medina e Lucía Sineiro) a Chinique, Departamento de El 

Quiché, Guatemala. Entre as tarefas e actividades que desenvolveron durante a súa estancia destacan: 

 

- Realización de documental gráfico acerca da construción con adobe sismorresistente. 

- Elaboración dun manual técnico do sistema construtivo de adobe sismorresistente. 

- Apoio e asistencia ao persoal expatriado de ASF-Galicia. 
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Lucía Sineiro e Edgar Medina con integrantes de MEDES durante a súa estancia en Guatemala 

 

1.4 PLAN ESTRATEXIA PAIS 2013-2016 

 

Aproveitando o parón obrigado polas circunstancias de escasa actividade do primeiro semestre do ano 

puidéronse rematar de definir as liñas de actuación da demarcación de Galicia en Guatemala nos próximos 

anos a través da elaboración do Plan de Estratexia País resultado das reflexións e debate do grupo de 

traballo de Guatemala. 

 

Así, realizáronse con éxito as fases de deseño estratéxico e de plan de implementación, que culminaron 

nun documento sinxelo pero moi claro que, con vocación externa e informativa, está destinado a 

colaboradores, financiadores, socios e calquera persoa interesada no traballo de Arquitectos Sen 

Fronteiras en Guatemala e que sintetiza 13 obxectivos para o traballo a medio prazo do GT, estruturados 

en 4 ámbitos de acción (intervencións e poboación beneficiaria; financiación; procesos; formación e 

voluntariado). 
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2.  GT LOCAL | 

 

Todas as actividades desenvolvidas a través dos proxectos do grupo de cooperación local van 

encamiñadas á integración da poboación dos asentamentos chabolistas, mediante a continuación do Plan 

desenvolvido durante o ano 2012. Así, entre as actividades desenvolvidas durante o ano 2013 se atopan 

principalmente o Deseño de Itinerarios personalizados de Inclusión (tanto laborais como habitacionais) e o 

seguimento do traballo desenvolvido por Mulleres Colleiteiras. 

 

 

Grupo de mulleres participantes no proxecto “Mulleres colleiteiras” 

 

2.1 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL 

 

O grupo de traballo continúa promovendo nos asentamentos precarios de A Coruña o Programa de 

Inserción Social en Asentamentos Chabolistas, baseado no deseño e posta en marcha de Itinerarios 

Personalizados de Inserción Social.  

 

Estes itinerarios, consensuados e realizados de xeito participativo coa poboación e entendidos de xeito 

integral, están orientados, por unha banda, á procura dunha alternativa habitacional e, por outra, á 

inserción sociolaboral da poboación desempregada. Inclúen diversas tarefas de acompañamento a recursos 

e asesoramento para a formación e procura de emprego, actividades de alfabetización e educación de 

adultos e seguimento do proxecto Mulleres Colleiteiras de autoemprego (ver punto 2.2). 

 

Durante o ano 2013 traballouse principalmente coas mulleres, considerándoas o elemento clave na unidade 

convivencial e principal motor do cambio na procura dunha vida mellor para os menores/as e a familia. 

Ademais, incidiuse no traballo de empoderamento da muller de xeito coordinado en tódalas áreas de 

intervención. Compre sinalar que se parte sempre dunha actitude pro-activa por parte das persoas 

participantes como requisito inicial, e que so se comeza a traballar conxuntamente a partires do momento 

no que se aprecia a unha vontade de mellorar as súas condicións de vida. 
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O traballo previo realizado durante o ano 2012 coa unidade convivencial permitiu identificar a casuística 

(árbore de problemas) que a conduce á procura dun cambio sociolaboral e habitacional fóra do 

asentamento. A partires de aquí se traza conxuntamente unha árbore de obxectivos que inclúan as 

aspiracións da unidade convivencial e das persoas participantes e se determina un itinerario a corto, 

medio e longo prazo de xeito interrelacionado cos ámbitos habitacional e de inserción sociolaboral, de 

educación e de saúde incluíndo as pautas transversais sociais e xurídicas a ter en conta.  

 

Este proceso conta con distintos grados de avance dependendo da situación social da familia e do ritmo 

de traballo diferenciado con cada un deles ou mesmo dos avances recoñecidos tendo en conta tódalas 

áreas da intervención. 

 

A través de diversas convocatorias e convenios con entidades públicas e privadas obtívose a financiación 

precisa para o desenvolvemento das actividades: 

 

GAL 73/13 Itinerarios habitacionais 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Concello de A Coruña 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As 

Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 3.000,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2013 

Data de finalización Decembro 2013 

 

GAL 74/13 Proxecto de intervención integral para a inclusión da poboación residente en 

asentamentos chabolistas 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Obra Social La Caixa 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As 

Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 11.610,00 Euros 

Data de inicio Setembro 2013 

Data de finalización Outubro 2014 
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GAL 76/13 Deseño de Itinerarios de Inserción Sociolaboral 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 

Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As 

Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 22.850,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2013 

Data de finalización Decembro 2013 

 

GAL 78/13 Traballadora social para programas de inclusión social en asentamentos 

chabolistas 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 

Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As 

Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 8833,50 Euros 

Data de inicio Decembro 2013 

Data de finalización Xuño 2014 

 

ITINERARIOS PERSONALIZADOS HABITACIONAIS 

- Búsqueda conxunta, participativa e consensuada de alternativas habitacionais, a medio e longo prazo, 

e acompañamentos durante todo o proceso. ASF traballou con 10 UC na búsqueda conxunta, 

participativa e consensuada do seu itinerario habitacional, a medio e longo prazo.  

- Búsqueda e visitas de inmobles, documentación, recollida de información urbanística, reunión con 

concellos, propietarios, inmobiliarias, etc  

- Acompañamento e seguimento en casos de realoxo en aluguer e casos de realoxo por adquisición de 

vivenda. 

- Análise documental da lexislación relativa ao ámbito da intervención, dos recursos materiais e análise 

de actores, dos recursos humanos dispoñibles.  

- Reunións informativas cos axentes implicados.  

- Diagnóstico e asesoramento técnico en materia urbanística, arquitectónica e construtiva, vinculados 

aos Itinerarios Habitacionais.  
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ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

- Elaboración, acompañamento personalizado e seguimento do itinerario personalizado de inserción  

sociolaboral. 

- Acceso á formación básica, alfabetización e prelaboral. 

- Elaboración de currículos e orientación na busca de emprego e no acceso á recursos. 

- Mediación entre os recursos existentes, municipais e de entidades do Terceiro Sector e a poboación; 

asesoramento e derivación a recursos especializados. 

- Obradoiros formativos de organización propia. 

- Acompañamento no proceso de posta en marcha da alternativa de autoemprego e de ofertas laborais 

de contratación. 

- Campaña de difusión da iniciativa con implicación activa das participantes: charlas en centros 

educativo e asociacións, mesas e postos de información cidadá, reportaxes televisivos e radiofónicos, 

difusión en domicilios e particulares... 

- Prácticas prelaborais enfocadas ao autoemprego. 

- Seguimento dos menores en idade de escolaridade obrigatoria en tarefas de apoio á escolarización. 

 

   

Actividades de alfabetización semanais, celebradas no Centro Cívico de Palavea (A Coruña) 
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2.2 MULLERES COLLEITEIRAS 

 

Ao abordar a planificación do programa integral de inclusión social, a situación laboral das persoas 

revelouse como un aspecto fundamental. O emprego non é só un dereito social e fonte de ingresos, 

senón o principal mecanismo de integración social e desenvolvemento persoal, xa que  permite levar unha 

vida digna e é fonte de recoñecemento e participación social e institucional, mellorando a autoestima e 

facilitando a inclusión nas principais redes sociais. 

 

Así, na identificación previa desenvolvida en materia laboral, o grupo de traballo detectou a necesidade 

de regularizar as situacións de autoemprego informais para tratar de promover un proceso de 

normalización das actividades de xestión de residuos urbanos desenvolvidos pola poboación chabolista, de 

etnia xitana e cigana durante os últimos anos de xeito informal e adaptala ao sector formal de 

autoemprego optimizando su rendemento. 

 

Aínda que os datos son escasos, pode afirmarse que a gran maioría traballa por conta propia, en 

situacións de crecente dificultade y precariedade na recollida de chatarra e cartón e na venda ambulante. 

As políticas públicas de inserción laboral non acadan os resultados esperados e a situación de exclusión 

tanto por falta de vivenda digna como por falta de emprego retroalimentanse, impedindo a esta poboación 

saír do círculo de exclusión no que se atopan. 

 

GAL 72/13 Proxecto "Mulleres Colleiteiras" 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Fundación Paideia 

CEIP Emilia Pardo Bazán 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As 

Rañas en risco de exclusión social. 

Presupuesto total 6.367,50 Euros 

Fecha de inicio Xaneiro 2013 

Fecha de finalización Decembro 2014 

 

Por todo isto, no ano 2013 lanzouse, dentro da área laboral do Programa de Inserción Social en 

Asentamentos Chabolistas, o proxecto "Mulleres Colleiteiras", que tén como principal obxectivo o 

autoemprego de mulleres en situación de exclusión social a través da xestión do aceite doméstico usado: 

recollida, tratamento e reutilización de este residuo nun proceso local e de baixo custe. No ano 2013 máis 

de 20 mulleres participaron no proxecto como parte esencial do seu Itinerario Sociolaboral. 

 

O proxecto ten un triple beneficio: 

- A INTEGRACIÓN SOCIAL DUN GRUPO DE MULLERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Participan no proxecto máis de 20 mulleres que están a adquirir habilidades sociais e prelaborais, 

aumentando a súa autoestima e seguridade en sí mesmas e mellorando as súas capacidades 

formativas. 
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Actividades formativas para as mulleres participantes no proxecto 

 

- CONSTITUCIÓN DUNHA EMPRESA QUE PODA CREAR POSTOS DE TRABAJO E XERAR UN BENEFICIO 

ECONÓMICO ADEMÁIS DUN SERVIZO Á CIDADANÍA.  

De cara a o período 2014-2015 o obxectivo é culminar un proceso local e de baixo custe nun modelo 

intesivo en capital humano; xerar postos de traballo e dar unha nova vida ao residuo, que será 

utilizado a nivel local, evitando os custes económicos e enerxéticos do transporte. 

 

- SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

O servizo que se ofrece á cidadanía non entende o aceite como un residuo, senón como un recurso 

moi enerxético que hai que aproveitar, evitando vertidos, mediante un proceso local na totalidad do 

ciclo de xestión e utilizando man de obra desempleada desde su recollida ata su transformación e 

utilización en equipamientos locales. Mulleres Colleiteiras participaron durante 2013 en varias charlas 

de sensibilización medioambiental en centros educativos e ferias socias da cidade, concienciando ao 

cidadán da necesidade de reciclar o aceite doméstico. 

 

 

Actividade de sensibilización no CPE Calasanz (A Coruña)   
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3. EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO | 

 

3.1 PROXECTO DHABITAT 

 

GAL 75/13 Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a 

educación formal na comunidade educativa 2013-2014 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 

Beneficiarios Alumnado e profesorado do ámbito universitario e da ensinanza secundaria. 

Orzamento total 29.555,02 Euros 

Data de inicio Setembro 2013 

Data de finalización Novembro 2014 

 

 

Exposición de PFCs na Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, durante outubro de 2013 

 

O proxecto DHabitat, financiado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de 

Galicia, e realizado en consorcio coa Universidade da Coruña (UDC) ten como obxectivo sensibilizar e 

formar sobre o Dereito ao Hábitat na ensinanza secundaria e universitaria de Galicia, como resposta a 

constatación de numerosas carencias formativas e de sensibilización no eido da habitabilidade neste 

ámbito educativo. Ao mesmo tempo, significa recoñecer as carencias e insuficiencias das teorías 

económicas e sociais que serviron de sustento e orientación aos procesos de desenvolvemento ata o día 

de hoxe. Significa apostar por un desenvolvemento a escala humana, referido ás persoas e non aos 

obxectos. 

 

Así, estrutúrase a partir de 3 liñas de acción ao redor dos cales xiran diversas actividades: 

- Que a comunidade universitaria da Universidade de A Coruña coñeza as problemáticas do hábitat e 

adquira formación básica precisa en materia de habitabilidade, para o cal se están a organizar 
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diversas exposicións vinculadas aos días do hábitat 2013 e 2014, un curso en liña de carácter 

introdutorio, un ciclo de relatorios complementario, a catalogación e clasificación da bibliografía 

relacionada localizada na UDC e en ASF e a realización obradoiro experimental de verán. 

- O inicio da creación dunha rede internacional de centros universitarios para o intercambio de 

experiencias entorno ao dereito ao hábitat en diferentes contextos, a través da creación dunha 

plataforma web e da realización de mesas redondas norte-sur. 

- Que a comunidade educativa de secundaria da área metropolitana da cidade de A Coruña estea 

informada e sensibilizada sobre as diferentes realidades e problemáticas entorno ao hábitat e coñeza 

os dereitos das persoas a vivenda e a cidade a partir da ampliación dos contidos didácticos 

curriculares da materia de “Educación para a cidadanía”. 

 

Entre as actividades desenvoltas durante o 2013 destacaron: 

- Realización dunha liña base inicial na que se analizou o coñecemento da temática da habitabilidade no 

ámbito universitario, e que aportou moitos dos enfoques a introducir na realización das actividades. 

- Presentación oficial do proxecto no salón de actos da ETSAC, na que o profesor D. Julián Salas 

impartiu unha conferencia sobre arquitectura e cooperación internacional.  

- Exposición na ETSAC de Proxectos Fin de Carreira, na que a proposta era dotar das condicións de 

habitabilidade necesarias para unha das comunidades (María del Mar) nas que Arquitectos Sen 

Fronteiras Galicia levaba traballando nos últimos anos, dentro do programa Oxlajuj Tz'ikin. 

 

3.2 EVENTOS 

 

 

MES DO HÁBITAT | Outubro 2013 

Dentro do mes no que está incluído o día do 

Hábitat (primeiro luns de outubro) organizáronse 

unha serie de conferencias e actividades abertas 

nas que puideron participar moita da xente da 

ETSAC. Así, o 8 de Outubro presentouse o 

traballo desenvolvido polos PCRs e polo PCC 

durante 2012, xunto co traballo que está facendo 

a ASF en cooperación local.  

 

Por outra banda, como xa é habitual, organizouse 

unha reunión a primeiros de curso con novos 

voluntarios que quixeran incorporarse ao traballo 

que estaban a desenvolver os diferentes grupos 

de traballo.
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4. COMUNICACIÓN | 

 

No último ano non se realizaron melloras significativas na comunicación da organización, estando pendente 

a realización dun plan de comunicación que planifique toda a comunicación tanto exterior como interior da 

asociación; a lo menos a nivel de demarcación. Así, os aspectos máis destacados en materia de 

comunicación durante o ano 2013 serían os seguintes: 

 

- Centralízouse o uso do Google Drive como sistema de traballo e almacenamento de arquivos. 

- En cada reunión elabóranse actas e documentos informativos, facendo máis fácil seguir o que está a 

realizar o grupo de traballo aínda que non poidan acudir as reunións. 

- Na actualidade todo o que se publica na nosa páxina web aparece dentro das redes sociais, tanto 

Facebook como Twitter, de ASF-E. 

- O boletín para socios que se deseñara o ano pasado se atopa en pausa, pendente de que todas as 

demarcacións o poidan desenvolver e incorporar as súas novas.  

- O blogue de ASF-E en Guatemala, www.asfguatemala.blogspot.com.es, actualizouse con información 

sobre a información dos proxectos concluídos durante o 2012.   

- A páxina web da demarcación, www.galicia.asfes.org, mellorou o seu impacto respecto ao ano anterior, 

tendo un total de 3528 visitas de 2623 usuarios diferentes, un 85% desde España, 5% de Guatemala, 

1,2% de USA. Isto supón recuperar os números de 2011. 

 

 

 

Estatísticas da web da DT durante 2013  
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5. CAPTACIÓN | 

 

A finais de 2013 replicouse a campaña de captación que se desenvolvera o ano anterior, para o cal se 

organizou de novo a Mesa de Nadal na ETSAC, incrementando a oferta de obxectos dispoñibles outros 

anos con novos cadernos e tazas personalizadas. Esta mesa, ademáis de permitir obter algúns ingresos 

ofrece a posibilidade de estar durante unha semana nun espazo público da escola permitindo visibilizar á 

asociación no ámbito universitario.  

 

Especificamente, a campaña de captación 2013 contou coas seguintes accións, tanto estratéxicas como 

loxísticas: 

- Venta de participacións de Lotería de Nadal desde finais de novembro, compartindo o número co 

resto de demarcacións de Arquitectos Sen Fronteiras. 

- Inversión económica para a compra e edición de novo merchandising para a venta; cadernos 

corporativos A5, morralitos tecidos e confeccionados en Guatemala e en Galicia e tazas 

"mandilandingas" deseñadas por 4 artistas e amigos de ASF-Galicia. 

- Instalación dunha mesa de Nadal na ETSAC durante a semana do 18-22 de ecembro. 

 

   

Diversidade de material en venta na Mesa de nada 2013 

 

En resumo, os resultados da campaña son os seguintes: 

 

CONCEPTO UDS. VENDIDAS BENEFICIO 

Lotería de Nadal 700 305,00€ 

Postais 20 41,50€ 

Camisetas 1 5,00€ 

Morralitos 47 419,50€ 

Cadernos 50 160,00€ 

Metros 6 18,00€ 

Tazas 38 152,00€ 

 TOTAL 1100,00€ 
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6. VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN | 

 

6.1 PROTOCOLO DE VOLUNTARIADO 

 

Durante o ano 2013 rematouse o Protocolo de Xestión de Voluntariado para Arquitectos Sen Fronteiras, 

xenérico para todas as demarcacións, que se comezara a deseñar dende a vogalía da Xunta Directiva 

Nacional correspondente en 2012. Este Protocolo serviu para facilitar, organizar e sistematizar todo o 

traballo que desenvolve o principal recurso humano co que conta a nosa organización, como é o 

voluntariado. 

 

Así, permitiu actualizar a base de datos do voluntariado activo na asociación e facer un manual de 

xestión de todo o proceso do voluntariado dentro da asociación, comezando a implantarse a partir do 

segundo semestre do ano tanto en Galicia como en outras demarcacións de Arquitectos Sin Fronteras-

España. 

 

6.2 NOVO VOLUNTARIADO 

 

Durante o primeiro trimestre do ano continuouse coa captación e seguimento dos voluntarios 

entrevistados a finais do ano anterior e os captados durante a Mesa de Nadal. A tal efecto organizouse 

en febreiro unha xornada de portas abertas para persoas interesadas en colaborar con ASF-Galicia  

 

Dado que a persoa responsable do voluntariado obtido unha beca PCR para participar nos proxectos do 

grupo de traballo de Guatemala, as actividades de captación de novo voluntariado se viron paradas ata o 

seu regreso, en outubro; nesta data aprobouse tamén o novo protocolo, de xeito que xa se puido aplicar 

nas 2 reunións conxuntas informativas e nas 16 entrevistas individualizadas que se realizaron coincidindo 

co inicio de novo curso académico na ETSAC. 

 

Así, el número total de novas persoas voluntarias, tanto continuos como por proxecto, que se teñen 

incorporado a ASF-Galicia en el último año ha sido de 14.  
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7. BALANCE ECONÓMICO 2013 | 

INGRESOS 

COD CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONS SOBRE BALANCE 

I1 DONACIONS PARTICULARES 473,70 Rifas Collage Puerta 16 

I2 DONACIONS EMPRESAS 0,00 
 

I3 SUBVENCIONS / DONACIONS INSTITUCIONAIS 0,00 Non existiu convocatoria de Fortalecemento 

I4 PRESTACIÓN DE SERVIZOS 0,00 
 

I5 CAPTACIÓN 520,00 Campaña de captación 2013 (ingresaronse 597,43€ en 2014)  

I6 OUTROS 116,50 
 

I7 INGRESOS DE GT LOCAL 3.142,50 CEIP Emilia Pardo Bazán + Donación Xose Lois Seixo 

 
TOTAL INGRESOS 4.252,70 

 

GASTOS 

COD CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONS SOBRE BALANCE 

G1 ALUGUEIROS 0,00 
 

G2 SERVIZOS PROFESIONAIS 0,00 
 

G3 ASESORIAS EXTERNAS 0,00 
 

G4 SEGUROS 0,00 
 

G5 GASTOS FINANCIEIROS 0,00 
 

G6 IMPOSTOS E TRIBUTOS -9,72 Pago de taxas para actualización do rexistro galego de ONGD 

G7 MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS -28,35 Imputáronse a maioría a proxectos 

G8 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 
 

G9 OUTROS MATERIAIS 0,00 
 

G10 MANTEMENTO E INSTALACIONS 0,00 
 

G11 REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 
 

G12 GASTOS DA XUNTA DIRECTIVA -96,43 Desprazamentos a Asamblea Nacional + reunións varias 

G13 CUOTAS A OUTRAS ENTIDADES -150,00 Cuota 2013 da CGONGDs 

G14 AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMIENTOS -117,19 Axudas de custo e desprazamentos técnicos 

G15 GASTOS DE CORREO -41,76 
 

G16 GASTOS EXTRAORDINARIOS -18,00 Compra do cuaderno PFCs 

G17 GASTOS DE FORMACION 0,00 Non se presentou a convocatoria de EAV 

G18 GASTOS DE EDUCACIÓN / SENSIBILIZACIÓN 0,00 
 

G19 GASTOS DE COMUNICACIÓN 0,00 
 

G20 GASTOS DE CAPTACIÓN -1.243,14 Pago de morralitos (296,54€) + Inversión 2013 (850€) 

G21 GASTOS DO GT LOCAL (non imputados a proxectos) -315,13 
 

G22 GASTOS DO GT INTERNACIONAL -5,05 
 

G23 APORTES Á ASOCIACIÓN -1.044,68 Aportación do 70% de captación 2012 + Nada en 2013 

 
TOTAL GASTOS -3.069,45 

 

    

PROXECTOS 

COD CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONS SOBRE BALANCE 

PR06/12 XUNTA CHINIQUE CASA MATERNA -473,00 Desprazamentos de expatriados (Rifas Collage Puerta 16) 

PR07/08E CONCELLO A CORUÑA RETALHULEU ESCRITURAS 13,40 Correcta xustificación 

PR65/12 CONCELLO A CORUÑA CONVENIO 60,00 Correcta xustificación 

PR66/12 XUNTA IPIS 264,76 Devolución do adianto realizado en 2012 

PR67/12 XUNTA ITINERARIOS HABITACIONAIS -867,83 Pago pendente de 2012 

PR76/13 XUNTA IPIS -3.320,14 Gastado do I7  

 
BALANCE PROXECTOS -4.322,81 

 

    
TOTAL DIFERENZA INGRESOS/GASTOS/PROXECTOS -3.139,56 

 

    

 
SALDO INICIO DE ANO 5.008,63 

 

 
SALDO FINAL DE ANO 1.869,07 

 
 

NOTA 

No balance réndese conta unicamente dos gastos da Demarcación e que fan referencia á conta corrente e caixa de 

A Coruña. Os gastos de persoal, así como os efectuados para os proxectos contabilízanse nos seus respectivos 

informes, enviados aos financiadores.  
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8.  AGRADECEMENTOS | 

 

Todos estes logros e avances foron posibles grazas ás horas de dedicación e traballo do voluntariado e 

persoal contratado; voluntarias e voluntarios veteranos que compaxinan as súas horas de traballo coas 

responsabilidades de ASF, voluntarias e voluntarios novos que con moita enerxía se incorporaron a este 

ritmo tan esixente e persoal contratado que non entenden de horarios. Todo este esforzo ten un valor 

incalculable e fala do compromiso dun grupo de persoas; dun equipo que traballa día a día coa vontade 

de facer posible un hábitat digno para todas as persoas. Pero o camiño non é doado; a carga de traballo 

é cada vez maior, aumenta a estrutura, as responsabilidades, as tomas de decisións e os problemas de 

comunicación. Son as dúas caras dunha mesma moeda. 

 

O esforzo de todo este equipo fixo posible, como dixemos, un cambio significativo na organización e, o 

devandito cambio, consideramos dende a Xunta Directiva, que para que sexa sostible necesita novos 

mecanismos de funcionamento, toma de decisións e procesos de comunicación. Consideramos, polo tanto, 

que este é o principal reto para este novo período e para a Xunta Directiva que o lidere. 

 

Para finalizar, queremos facer chegar e compartir con todos a base social, o persoal contratado e o 

voluntariado o agradecemento de persoas como Rubí, en Guatemala, ou Concepción, en A Pasaxe, que 

puideron mellorar as súas condicións de vida, grazas ao apoio de Arquitectos Sen Fronteiras. 

 

ENTIDADES Y AGENTES COLABORADORES 

 

   

   

       

   

     


