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1. GT INTERNACIONAL | 

 

Durante a primeira parte do ano 2014 abanzouse nos contactos establecidos durante os anos anteriores 

coas contrapartes coas que se estaba a traballar na Costa Sur, priorizando os proxectos a presentar a 

convocatoria de proxectos da Xunta de Galicia. 

 

A partir de setembro desprazaronse a terreo o persoal expatriado e dos PCRs iniciandose a execución 

dos proxectos nos catro últimos meses do ano. 

 

 

1.1 PROXECTOS 

 

GAL 06/14 Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da poboación 

máis vulnerable do departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfase nas 

mulleres viuvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo entre 

comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e cooperativas 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Contraparte ASIAPRODI, FODHAP 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

Beneficiarios 60 familias situadas nas comunidades do entorno da cabeceira Municipal de 

Champerico, no Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Orzamento total 87.470,34 Euros 

Data de inicio Setembro de 2014 

Data de finalización Decembro de 2014  

 

En setembro deu comezo o proxecto de mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar sudable 

na costa sur de Guatemala, o proxecto Ban Chuinklal. Con esta nova intervención proseguimos o traballo 

que temos desenvolvido na rexión. 

 

O obxectivo do proxecto é mellorar as condicións do hábitat da poboación do municipio de Champerico, no 

departamento de Retalhuleu. Para iso continuamos colaborando coa nosa contraparte local, ASIAPRODI. 

Traballouse paralelamente en tres liñas de actuación. 
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Reunión coas familias beneficiarias 

 

A primeira delas deuse a coñecer ás estruturas comunitarias e á municipalidade de Champerico a nova lei 

de vivenda de Guatemala, os seus regulamentos operativos e diferentes mecanismos de produción social 

do hábitat. Para iso comezamos unha colaboración coa FODHAP, Federación de Organizacións e Asociacións 

para o Dereito ao Hábitat Popular. É unha organización que conta cunha ampla traxectoria na defensa do 

dereito ao hábitat en Guatemala. Entre os seus principais logros destaca o impulso da lei de vivenda 9-

2012, actualmente en vigor na República, que entende a vivenda como un dereito máis que como un ben de 

mercado. É importante sinalar que esta liña se contemplou como unha acción estratéxica a longo prazo 

que fortaleza as capacidades locais para a resolución autónoma dos problemas de vivenda e hábitat na 

rexión. 

 

A segunda liña de actuación abrangue a construción de vinte vivendas para familias en condicións de alta 

vulnerabilidade nas comunidades de Nueva Cajolá e Cuchuapán. Seguindo a lóxica de intervención de ASF 

crearonse dinámicas en torno ao proxecto e á construción para o fomento do desenvolvemento local. 

Buscouse fortalecer as estruturas locais, contratar albaneis e traballadores das comunidades, involucrar 

as propias familias no proceso construtivo e empregar materiais (bloque e tella) da 

cooperativa B'eljuj Q'anil. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-pm5OY1QU-Lc/VMEbeACJ7CI/AAAAAAAAAJs/U49omi-CUeg/s1600/DSC_0619.JPG
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Proceso de construción das viviendas. 

 

A terceira e última liña de traballo busca a mellora dos hábitos hixiénicos domiciliares en sesenta 

familias das mesmas comunidades. Ao inicio do proxecto realizáronse visitas ás súas vivendas avaliando 

unha serie de parámetros para a realización dunha liña de base da cal partir. Posteriormente a 

intervención se esta complementando cunha serie de capacitacións onde se promoven prácticas sinxelas 

de limpeza, manexo da auga, de alimentos, etc. para reducir os riscos de contraer as principais 

enfermidades que afectan a estas poboacións. 

 

Capacitación sobre hábitos domicilares saludables. 

 

 

GAL 07/14 Proxecto “B’eljuj Q’anil” de fortalecemento dos procesos de desenvolvemento 

http://4.bp.blogspot.com/-zwpHzUtbfYg/VMEbTsOYNNI/AAAAAAAAAJk/FzwM-Yysb70/s1600/DSCN0699+-+copia.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ncoZHiEl2G0/VMEbl9lQIdI/AAAAAAAAAJ0/KGC-mFcWdEw/s1600/DSC_0265.JPG
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autónomo con especial incidencia na equidade de xénero de 16 comunidades do 

departamento de Reatalhuleu, Guatemala 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Contraparte ASIAPRODI, INTECAP 

Financiadores Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 

Beneficiarios 67 persoas (30 mulleres e 37 homes) da cooperativa B’eljuj Q’anil 

Orzamento total 36.310,32 Euros 

Data de inicio Decembro de 2014 

Data de finalización Maio de 2015  

 

O mes de decembro foi a presentación, preparación e organización do proxecto, tanto no tocante ás 

persoas da cooperativa como ás asociacións e persoas que darán apoio ao mesmo. 

 

Deste xeito estableceuse contacto co Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), a través do cal se 

realizarán as actividades destinadas a mellorar o funcionamento organizativo, administrativo, contable e 

de mercadeo da cooperativa; fundamentalmente unha diagnose e unhas formacións técnicas. Este Instituto 

tamén será o encargado de formar a dúas persoas da cooperativa para a creación e mantemento dunha 

páxina web da mesma. Inicialmente as súas actividades comezarán a 

finais do mes de Xaneiro. 

 

Por outra banda, tamén nos puxemos en contacto coa asociación “Articulación Nacional de Mujeres 

Tejiendo Fuerzas para el buen vivir”. Trátase dunha organización formada por mulleres con experiencia en 

actividades produtivas realizadas maioritariamente por mulleres. Esperamos que elas poidan apoiarnos no 

obxectivo de empoderar e capacitar ás mulleres integrantes da cooperativa e ao grupo de mulleres do 

“Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur”. As súas actividades tamén comezarán a finais de Xaneiro. 

 

En canto á mellora das instalacións da cooperativa e á compra do carrito transportador e os novos 

moldes, cabe sinalar que xa se realizaron diversas cotizacións de estes últimos. Para as melloras 

contarase co apoio do INTECAP, que asesorará gratuitamente acerca das accións a seguir. 

 

http://www.intecap.edu.gt/
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Finalmente, comunicouse coa Cooperativa Comunidad Nueva Alianza, dedicada ao ecoturismo e á produción 

agrícola ecolóxica, para concretar una visita e realizar un intercambio de experiencias.  

 

 

 

1.2 IDENTIFICACIÖNS 

 

 

 

A identificación analizou a intervención para a mellora das infraestruturas do Centro de Saúde de San 

Juan Ostuncalco e do Centro de Atención Permanente de San Martín Sacatepequez formuladas no marco 

do convenio entre AECID e Farmamundi, co obxectivo de "Fortalecer a implementación do plan 

de redución da desnutrición de menores de dous anos e mulleres embarazadas en Guatemala". 

 

 

A proposta presentada foi elaborada polo equipo de Arquitectura Sen Fronteiras tras un diagnostico do 

estado das instalacións realizado no mes de Outubro de 2014. A proposta foi elaborada sobre a base dos 

GAL 05/14 Identificación do convenio da AECID: “Fortalecer a implementación do plan de 

redución da desnutrición de menores de dous anos e mulleres embarazadas, en 

Guatemala” 

País/Localización Departamento de Quetzaltenango, Guatemala 

ONGDs en Consorcio FARMAMUNDI, MAGARIK GABE. 

Contraparte ASECSA 

Financiadores Convenio coa AECID 

Orzamento total 2.650,00 Euros 

Data de inicio Outubro de 2014 

Data de finalización Novembro de 2014  

http://www.comunidadnuevaalianza.org/
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requirimentos de Farmamundi, os obxectivos do Programa e as necesidades resenadas tanto polos 

membros dos servizos de saúde coma polo propio equipo de Arquitectura Sen Fronteiras. 

 

Elaborárouse un anteproxecto xeral seguindo as observacións e acordos tomados. No desenvolvemento do 

proxecto, como é habitual nas construcións de certa entidade, a disposición dos espazos podrezan ser 

modificadas en función dos planos definitivos do catastro, o tipo de terreo, os prezos dos materiais no 

momento da compra ou outros condicionantes de uso; non obstante o que se mantendrán son os espazos 

ou estanzas establecidas nos planos e o orzamento incluído. 

 

Para finalizar, inclúense tamén, os aspectos ou valores agregados que Arquitectura Sin Fronteras, 

seguindo o seu política de intervención, formula desenvolver no proxecto. A devandita política esta 

orientada, non só a conseguir unha construción axeitada ás necesidades, senón tamén a xerar un 

desenvolvemento humano arredor do proceso de construción. 

 

 

1.3 PCR 2014 

 

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 ano, entre los meses de outubro e novembro, puideronse desprazar conxuntamente 2 persoas 

voluntarias de ASFE becadas pola UDC (Lucía García-Cernuda e Sabela Girón) aos proxectos en execución 

e as identificacións que se estaban a realizar nos Departamentos de Reatlhuleu e Quetzaltenango, 

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

 

Lucía: 

‐ O levantamento e delinación dos planos do centro de saúde de San Juan Ostuncalco. 

‐ As liñas de "entorno saudable da vivenda", "auga de calidade na vivenda", e "tratamento de residuos" 

no traballo da boleta Unha vivenda saudable. 

‐ As enquisas de perda de materiais e seguridade na vivenda. 

 

Sabela 

‐ O levantamento e delinación dos planos do centro de saúde de San Martín Sacatepéquez. 

‐ As liñas de "control de vectores", "excretas e augas residuais", e "ambiente social na vivenda" no 

traballo da boleta Unha vivenda saudable. 

‐ As boleta de identificación de necesidade de vivenda nas comunidades de Champerico (Retalhuleu). 
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Lucía García-Cernuda e Sabela Girón durante a súa estancia de PCR.  
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2. GT LOCAL | 

 

As accións desenvolvidas a través do Grupo de Traballo de Cooperación Local están encamiñadas a 

promover a inclusión da poboación residente nos asentamentos chabolistas de As Rañas e A Pasaxe. 

 

Dáse continuidade ao desenvolvemento do Plan de Inclusión xa iniciado no ano 2012 e do que se 

desprenden diversos proxectos e actividades que, aínda pudendo ser impulsadas dende unha área en 

concreto, caracterízanse por un enfoque integral no que se ten en conta o conxunto de áreas: educación, 

traballo, saúde e habitabilidade.  

 

Durante o ano 2014 traballouse fundamentalmente: 

 

a) no deseño de Itinerarios Personalizados de Inclusión (IPI) dende un enfoque no que se integrou tanto 

a perspectiva habitacional como a laboral. 

b) no seguimento do traballo desenvolvido polas participantes no Proxecto de Mulleres Colleiteiras e 

soporte no proceso de constitución da propia cooperativa. 

c) no desenvolvemento de actividades de educación para persoas adultas e seguimento da escolarización 

das e dos menores. 

d) en accións comunitarias e de visibilización: elaboración do calendario de Mulleres Colleiteiras, 

Obradoiro de fotografía cas e cos menores, exposición fotográfica en As Rañas... 

 

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 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 

 

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

chabolistas 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 
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Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social. 

Orzamento total 8.833,50 Euros 

Data de inicio Decembro 2013 

Data de finalización Xuño 2014 

 

 

 

GAL 78/14 Adquisición de furgoneta para “Mulleres Colleiteiras” 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Diputación da Coruña 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social, que se está a participar en Mulleres Colleiteiras 

Orzamento total 4.492,98 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Outubro 2014 

 

 

GAL 79/14 Creación dunha alternativa de autoemprego para mulleres en exclusión social 

vinculada á recollida e xestión do aceite doméstico vexetal (solla, xirasol e oliva) 

usado 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Diputación da Coruña 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social, que está a participar en Mulleres Colleiteiras 

Orzamento total 1.937,40 Euros 
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Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Outubro 2014 

 

 

GAL 84/14 Seguimento dos itinerarios personalizados de inclusión social 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Concello de A Coruña 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social. 

Orzamento total 3.000,00 Euros 

Data de inicio Setembro 2014 

Data de finalización Decembro 2014 

 

 

 

 

 

GAL 85/14 Acompañamento e Desenvolvemento de Itinerarios Habitacionais 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social. 

Orzamento total 15.000,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Novembro 2014 
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GAL 86/14 Acompañamento e Desenvolvemento de Itinerarios de Inserción Sociolaboral 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social. 

Orzamento total 21.250,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Novembro 2014 

 

 

GAL 89/14 Traballadora do ámbito sociosanitario para programas de inclusión social en 

asentamentos chabolistas 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de 

exclusión social. 

Orzamento total 11.778,00 Euros 

Data de inicio Decembro 2014 

Data de finalización Novembro 2015 

 

 

 

 Convenio PAIDEIA 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 
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Financiadores Fundación Paideia 

Beneficiarios Proxecto “Mulleres Colleiteiras” 

Orzamento total 1.487,02 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Decembro 2014 

 

 Convenio EDAR BENS 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores EDAR BENS 

Beneficiarios Proxecto “Mulleres Colleiteiras” 

Orzamento total 4.250,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Decembro 2014 

 

 Convenio Concello Culleredo 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Concello Culleredo 

Beneficiarios Proxecto “Mulleres Colleiteiras” 

Orzamento total 300,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2014 

Data de finalización Novembro 2014 

 

 

 

2.1 ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS 
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As dúas actividades eixe nesta área correspóndense coas clases destinadas ás persoas adultas de As 

Rañas, no Centro Cívico Municipal de Elviña, e de A Pasaxe, no Centro Cívico Municipal de Palavea (ambos 

centros de referencia para a poboación): 

 

a) Alfabetización e educación de adultos coas persoas residentes en A Pasaxe. Inicialmente tiña 

lugar un día á semana. En outubro de 2014 ampliouse esta actividade a dous días da semana: 

martes e xoves de 16:00 h. a 17:15 h. 

 

b) Apoio para a preparación de probas de Educación Secundaria de Adultos coas persoas residentes 

en As Rañas. Dous días semanais: mércores e venres de 10:00 h. a 12:00 h. 

 

 

Clase de alfabetizacion e educación de adultos 

 

O seu desenvolvemento contou coa colaboración do grupo de persoas voluntarias apoiado e coordinado 

pola técnica contratada nese momento (educadora social). A comunicación e planificación das sesións 

leváronse a cabo de maneira conxunta polo propio grupo de traballo. 

 

Fíxose unha proba de nivel inicial a todas as persoas participantes destas actividades, contando cun 

seguimento do seu proceso a través da avaliación de resultados e control da asistencia.  

 

Para facilitar a conciliación ofreceuse a posibilidade de levar as/os fillas/fillos ás clases. 
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Clase de alfabetizacion e educación de adultos 

 

SEGUIMENTO DA ESCOLARIZACIÓN DOS MENORES 

Seguimento nos cursos 2013-2014 e 2014-2015 a través do contacto e mediación con axentes referentes 

da comunidade educativa dos centros escolares aos que asisten as nenas e os nenos de As Rañas e A 

Pasaxe. 

 

O traballo foi levado a cabo de maneira conxunta coa Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da 

Universidade da Coruña que durante o 2014 estaba a desenvolver un proxecto de voluntariado 

relacionado co apoio educativo en As Rañas. Tratouse de implicar e facilitar a participación por parte dos 

centros educativos de referencia para a poboación de As Rañas: concretamente o CEIP Manuel Murguía e 

o IES de Elviña. 

 

Realizáronse diversas accións encamiñadas a facer o seguimento da escolarización e a dar resposta ás 

demandas e necesidades das e dos menores: 

 

-Visita por parte do IES Elviña en As Rañas (25 de xaneiro de 2014).  

Asistencia de diferentes membros do IES (xefe de estudos, orientadora, educador social e profesoras 

de apoio) para coñecer o asentamento e o traxecto ata a parada do bus escolar dende o mesmo.  

Reunión grupal para detectar as demandas e necesidades así como visitas a domicilio para expoñer a 

situación persoal de cada menor.  

Solicitude oficial de cambio de parada do transporte escolar en As Rañas levada a cabo polo propio 

instituto.  

Aproximación á realidade cotiá das e dos menores e achegamento ás propias familias. 

 

-Reunións de seguimento, en colaboración coa OCV, sobre a situación escolar de cada alumna/o de As 

Rañas. 

 

-Reunións de seguimento co persoal de dirección, orientación e profesorado dos CEIP e IES.   
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-Contacto telefónico para resolver dúbidas puntuais sobre procesos de matriculación, facer 

seguimento dos resultados obtidos polas/os alumnas/os, etc. 

 

-Reunións cos centros para estudar a posibilidade de acceso e/ou continuación na educación formal 

(FP Básica, outras). 

 

-Seguimento das actividades realizadas nos centros e que tivesen unha relación directa cas e cos 

menores. 

 

Actividades de educación non-formal: colaboración no “Obradoiro de Fotografía Entre Nós”. Esta 

actividade, aínda non sendo específica da Área de Educación, ofreceu a posibilidade de establecer un 

contacto máis directo cos e coas adolescentes, coas súas formas de relacionarse, coas súas capacidades, 

etc.; feito que apoiou a comprensión da situación entorno á propia. 

 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OUTRAS ÁREAS E GRUPOS 

Formación pre-laboral 

Colaboración coa Área Laboral na derivación a servizos especializados ou a información sobre cursos de 

formación ocupacional e laboral impartidos por outras entidades, como parte do proceso dentro dos 

Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral. 

  

Envío da información directamente ás usuarias para facilitar o coñecemento e as solicitudes nas 

entidades na forma en que éstas teñan estipulado e/ou derivación se a entidade así o solicitou. 

 

Traballouse en colaboración con: Centro Municipal de Emprego, Cruz Vermella, Fundación Ronsel, Fundación 

Mulleres, a Fundación Secretariado Xitano, entre outras. 

 

Charlas de sensibilización en centros educativos 

A través do proxecto sociolaboral Mulleres Colleiteiras, e coa finalidade de difundir o proxecto e 

sensibilizar social e medioambientalmente, xurdiu a oportunidade de impartir charlas de sensibilización e 

videoforums nos centros educativos. 

 

As charlas foron coordinadas dende a Área Laboral xunto ás participantes do proxecto Mulleres 

Colleiteiras, contando ademáis co apoio do Grupo de Traballo de Educación para o Desenvolvemento. 

 

2.2  ÁREA LABORAL 

 

SEGUIMENTO XERAL DOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL 

- Derivación e información sobre recursos laborais e de formación. 

 

- Apoio na formulación e seguimento dos procesos relacionados coa tramitación de recursos sociais: 

Renta de IncIusión Social de Galicia (RISGA), etc. 
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- Apoio na búsqueda de emprego: elaboración de CV, cartas de presentación, etc. 

 

PROXECTO INCLUSIÓN LABORAL “MULLERES COLLEITEIRAS” 

Acompañamento no proceso de posta en marcha da alternativa de autoemprego “Mulleres Colleteiras”, 

consideradas como prácticas prelaborais: 

 

- Posta en práctica das capacidades para o emprego a través de actividades pre-laborais 

participando no “Proxecto de autoemprego para mulleres en situación de exclusión social na 

xestión de aceite doméstico usado”. 

 

- Fomento de actitudes pro-activas de incorporación ao mercado de traballo 

 

- Desenvolvemento e mellora de capacidades para o emprego mediante formación teórica e 

práctica: habilidades de comunicación, atención a clientes, fomento da puntualidade, 

responsabilidade e profesionalidade… 

 

- Mellora das capacidades de organización, no ámbito persoal, empresarial e doméstico, para a 

conciliación da vida laboral e familiar. 

 

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

educativos e asociacións, mesas e postos de información cidadá, reportaxes televisivos e 

radiofónicos, difusión en domicilios e particulares... Co doble obxectivo de dar a coñecer o 

proxecto e traballar o autoconcepto, autoestima e habilidades sociais das participantes. 

 

- Formación específica relacionada coa reciclaxe de aceite: Obradoiro de elaboración de xabón. 

 

 

Asistencia de Mulleres Colleiteiras a unha Feira. 
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Información específica e derivación a servizos específicos de outras entidades/organismos públicos para 

inserción laboral: 

 

- Información sobre regularización do autoemprego (venda ambulante e recollida de chatarra) 

 

- Información sobre cursos do Centro Municipal de Emprego, Cruz Vermella, Fundación Ronsel, 

Fundación Mujeres... 

 

- Acompañamento e xestión de citas no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).  

 

 

Recollida dos Premios MOCE 

 

 

Inicio do proceso de constitución da cooperativa de Mulleres Colleiteiras 

Dende o mes de Outubro de 2014, estanse levando a cabo sesións específicas de formación en 

cooperativas coa colaboración da Rede Eusumo e a asistencia técnica de Hábitat Social para as mulleres 

participantes do proxecto piloto. A través destas sesións pretendese afondar no coñecemento do 

funcionamento da fórmula legal cooperativa de cara a constituir Mulleres Colleiteiras como unha 

cooperativa sen ánimo de lucro.  

 

A través destas sesións tratáronse temas como os valores cooperativos, órganos dunha cooperativa, 

réxime de traballo, achegas e capital social, requisitos de entrada á cooperativa, tipo de figuras (socia, 

socia trabajadora, socio colaborador, etc.), relación da futura cooperativa co proxecto social (grupo de 

rapazas que non entrarán como socias na cooperativa inicialmente pero que continuarán realizando outras 

tarefas de difusión e formación), así como outros conceptos necesarios para poder definir os estatutos 

sociais e regulamento interno da nova cooperativa, que segundo as decisións tomadas estará formada por 

4 persoas (2 pertencentes ao asentamento da Pasaxe e 2 pertencentes ao das Rañas) en réxime de 

autónomas, por esta a modalidade máis sinxela e viable polo momento.  
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As participantes foron definido a súa implicación ao longo do proceso en función das súas posibilidades 

persoais e a medida que ían resolvendo dúbidas relacionadas co réxime de traballo, implicacións, etc. A 

participación foi fluctuando durante os últimos meses do ano, arredor de 8-10 mulleres mostraron 

inicialmente interese en poder participar da cooperativa. A finais do ano o propio grupo foise decantando, 

chegando a quedar unhas 5 mulleres que deberían tomar unha decisión final en canto a súa incorporación 

ou non á cooperativa.  

 

Prevese que durante o mes de abril de 2015 a cooperativa poda quedar constituida ante notario e levar 

a cabo o inicio da actividade unha vez realizados todos os trámites pertinentes. 

 

2.3  ÁREA DE HABITABILIDADE 

A idea principal das actuacións deste ano foi continuar coas actividades xa comezadas, as cales 

prolongaremos no tempo mantendo o contacto coas familias nos procesos iniciados, por tratarse de 

obxectivos a medio ou longo prazo que requiren dun seguimento por parte de Arquitectura Sen 

Fronteiras que se prolongará no tempo, na busca do obxectivo último do programa: lograr a mellora nas 

condicións de vida das familias chabolistas de As Rañas e A Pasaxe. 

 

O “Proceso participativo de Acompañamento no desenvolvemento dos Itinerarios Habitacionais” constou de 

tres etapas diferenciadas na súa execución: 

 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES E DOS RECURSOS EXISTENTES E DESEÑO DO ITINERARIO 

HABITACIONAL.  

As actividades realizadas nesta etapa foron, entre outras, as seguintes: 

 

 Traballo de campo para a búsqueda e sistematización de datos sobre as unidades convivenciais e o 

estado das vivendas. Esta metodoloxía de búsqueda,fíxose dunha maneira participativa coa poboación 

obxecto. A sistematización destes datos desenvolveuse cun traballo de cartografado e 

xeolocalización das vivendas, tanto para facilitar o traballo nesta área como para visibilizaloneste 

soporte dixital, o cal será accesible para calquera persoa. ASF traballou con 12 UC na búsqueda 

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

áreas da intervención. Incidiuse especialmente naquelas persoas perceptoras da RISGA que tiñan 

incluído no seu itinerario a necesidade de abandonar o asentamento como condición. 

  

 Realizáronse dous informes oculares de estado actual de viviendas precarias situadas en As Rañas; 

posteriormente e, a solicitude das Traballadoras Sociais de Base dos CCM de referencia realizáronse 

un levantamento pormenorizado e unha memoria valorada de intervención mínima de cada unha destas 

vivendas co obxectivo de solicitar unha axuda de emerxencia municipal para mellorar as condicións 

mínimas de habitabilidade desas dúas familias. Ademais realizouse otro informe máis de estado actual 

dunha vivenda en Eirís, resultado da compra dunha familia de A Pasaxe que se acolleu ás axudas 

para adquisición de vivenda. 
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 Análise documental da lexislación e do planeamento urbanístico existente, dos actores participantes e 

dos recursos dispoñibles.Co obxectivo de valorar a viabilidade dos casos e garantir as condicións de 

seguridade das propostas habitacionais ou buscar outras alternativas posibles. 

 

 Realizáronse informes e xestións relacionadas coa defensa dos dereitos das persoas moradoras dos 

terreos adxacentes á Nave La Toja, con orde de demolición, no asentamento da Pasaxe. E para a 

poboación da parcela de As Rañas, estase a estudar co Servizo de Planeamento algunha proposta 

para ter en conta á poboación deste asentamento nas futuras obras da Cuarta Ronda da A Coruña. 

 

ETAPA 2: BUSCA DE ALTERNATIVAS HABITACIONAIS SEGUINDO O PERCORRIDO MARCADO POR CADA 

ITINERARIO HABITACIONAL E SEGUIMENTO DOS CASOS.  

Ao longo do ano realizouse unha busca conxunta, participativa e consensuada das alternativas 

habitacionais, a medio e longo prazo.Empregáronse diferentes medios (inmobiliarias, internet, contactos, 

etc.) coa que se elaborou unha base de datos interna, realizáronse visitas aos inmobles seleccionados 

recopilando información urbanística e outro tipo de documentación, así como reunións cos concellos, 

propietarios, inmobiliarias, etc. 

 

Para os casos de  realoxo por adquisición dunha vivenda, ao tratarse de vivendas de moi baixo custe, as 

condicións de habitabilidade soen ser moi precarias e precisan dunha intervención de acondicionamento que 

a dote  dun confort e unhas condicións de salubridade aceptables. Nestes casos, realizáronse informes 

técnicos e memorias valoradas que recollían as actuacións precisas e permitían a solicitude de recursos 

económicos para acadar o obxectivo do realoxo nunha vivenda digna. Asemade, realizáronse traballos de 

obra con man de obra non cualificada e voluntaria, como por exemplo limpezas e desmontaxes, etc. 

 

 

Acción de mellora das vivendas. 

 



 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2014 | 23 

Nesta área de habitabilidade mantívose a relación co Equipo Técnico de Erradicación do Chabolismo da 

Concellaría de Servizos Sociais de A Coruña e traballouse directamente coas Traballadoras Sociais e 

Educadoras Sociais dos Centros Cívicos de referencia da poboación dos asentamentos de A Pasaxe 

(Centro Cívico Municipal de Palavea) e As Rañas (Centro Cívico Municipal de Elviña e UAS Cuatro Caminos). 

Destaca tamén a coordinación e reunións de seguimento coa Concellaría dos Servizos Sociais de Culleredo 

pola relación directa, tanto por vínculos familiares coma por proximidade, que a poboación de A Pasaxe 

ten con este Concello e por ser lugar de destino do seu realoxo nalgúns dos casos. No mesmo sentido, 

tamén se traballou en contacto coa Concellería de Servizos Sociais de Bergondo e de Cambre. 

 

Asemade mantivéronse reunións informativas co Director do IGVS e técnicos vinculados ao Plan Galego de 

Inclusión Social. 

 

ETAPA 3: XESTIÓN DA ALTERNATIVA HABITACIONAL E INVESTIGACIÓN DE NOVAS METODOLOXÍAS DE 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. 

Este punto centrouse na búsqueda e xestión de recursos para a mellora de vivendas xa 

existentes.Nestes casos traballouse na formulación e xestión de subvencións públicas ou solicitudes de 

financiamento privado, bases para a redacción de proxectos arquitectónicos, tramitación e propostas de 

alegacións urbanísticas, etc. 

Ademais, fixéronse varias xornadas comunitarias co voluntariado para axudar á limpeza e 

acondicionamento das novas vivendas. 

 

Transversalmente a todas estas actividades, comézanse a investigar estratexias participativas de axuda 

mutua e a través de bancos de materiais reciclados, co obxectivo de poder comezar a estudar unha vía 

alternativa de autoemprego relacionada coa construción. 

 

2.4 ACCIÓNS COMUNITARIAS 

Co obxectivo de  motivar as relacións comunitarias e a participación a través de accións específicas nos 

asentamentos, buscando a súa implicación e participación activa, desenvolveronse “Actividades 

comunitarias a través da fotografía”, orientadas á poboación en xeral e as persoas xóvenes en 

particular, por considerar o tramo de idade cun alto grado de vulnerabilidade, tanto no eido formativo e 

de inserción como na socialización e participación comunitaria, ao necesitar un maior reforzo e 

acompañamento sendo susceptible de perpetuar a situación de exclusión social do contexto. Esta acción 

que se desenvolveu conxuntamente co fotógrafo Gabriel Tizón naceu co obxectivo de, en palabras do 

autor, “visibilizar unha comunidade veciña totalmente descoñecida para a maioría da poboación tal como é 

a xitana e chabolista. Un pobo que vive entre nós, e que a través da fotografía se pretende dar a 

coñecer a súa cultura, costumes, cotidianidade e sobre todo a situación na que vive diariamente a través 

da arte fotográfica. Achegar, concienciar e familiarizar uns con outros sería o obxectivo principal”.  

 

Con este obxectivo desenvolveronse  as seguintes actividades específicas: 

 

 “Veciños de As Rañas” Retratos de familias realizados nas ventás das súas vivendas do poboado de 

As Rañas e expostos no mesmo lugar no que se realizaron as imaxes. Esta acción tivo un dobre 

beneficio social, tanto como actividade grupal, favorecendo o empoderamento comunitario dos/as 

veciños/as de As Rañas e como actividade de sensibilización, achegando a visibilización desta 

realidade silenciada á cidadanía. Polo tanto, o que se pretendía era favorecer a interculturalidade e 

así combater os estereotipos e a discriminación. Achegando esta exposición ao lugar onde se tomaron 

as fotos, sendo as persoas fotografadas as protagonistas, pretendeuse abrir as portas á cidadanía 

para que se achegaran a coñecer e participar desta exposición e, en definitiva, a coñecer unha parte 

mais da nosa cidade. A actividade estendeuse ao longo dunha xornada e contou coa participación de 
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arredor de 20 persoas de fora do poboado, ademais da implicación activa das persoas que habitan 

nel. Rematou cunha comida de celebración e coa organización de xogos para os máis pequenos. Unha 

oportunidade de compartir unha xornada de convivencia cas persoas do asentamento fora do día a 

día logrando afianzar a cohesión e o sentimento de grupo. 

 

 
Actividade comunitaria “Veciños de As Rañas” 

 

 

 “Obradoiro de Fotografía Entre Nós” impartido polo fotógrafo Gabriel Tizón, “ofrece a posibilidade de 

coñecer o idioma fotográfico co obxectivo de que sexan eles mesmos os que nos conten a súa propia 

realidade a través das súas miradas nunha exposición onde eles son os protagonistas, facéndoos 

sabedores das posibilidades da fotografía como ferramenta e como posibilidade de futuro”. O 

obradoiro desenvolveuse ao longo de 16 xornadas teóricas e prácticas durante os meses de 

Setembro, Outubro e Novembro con un elevado nivel de implicación e rendemento por parte dos nenos 

participantes.  

 

Un total de 12 rapaces, do asentamento de As Rañas e a Pasaxe, manifestaron a través da 

fotografía as súas inquedanzas e desexo de coñecer a cidade e o contexto que os rodea, como canle 

para a convivencia e establecer unha relación de confianza. 

 

Este obradoiro resultou un éxito tamén en canto a asistencia, debido a que remataron o curso a 

totalidade dos seus alumnos, algo inusual en obradoiros deste tipo, o cal demostra a implicación por 

parte dos nenos.  
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Obradoiro de fotografía “Entre Nós” 

 

2.5 ACCIÓNS TRANSVERSAIS 

Ademais destas accións específicas, enmarcadas nas diferentes áreas expostas, se realizaron outras 

accións de carácter transversal: 

- Seguimento da escolarización dos menores (reunións co persoal dos centros onde están escolarizados 

e visita co persoal do IES Elviña ao asentamento de As Rañas, coa colaboración da OCV, mediación 

cos axentes implicados para o traslado da parada do roteiro de bus escolar, información sobre FP 

Básica...) 

 

- Apoio en xestións de dereito administrativo (prestacións, sancións,...), asesoramento xurídico, 

acompañamentos específicos (solicitude de avogado de oficio, Axencia Tributaria...) 

 

- Participación en actividades culturais, comunitarias e de sensibilización e visibilización (rodaxe e 

presentación de audiovisuais, exposición Veciños de As Rañas...) 

 

- Derivación e acompañamentos a outros servizos en materia de saúde (COF), educación (Programa Mamá 

Canguro de Viraventos, Centro de Educación de Adultos Eduardo Pondal...),... 
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3. EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO | 

 

3.1 PROXECTO DIFUSIÓN DEREITO HÁBITAT 2013-2014 

 

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 DX Cooperación Exterior, 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 

 

 

Obradoiro de verán “Procesos habitados” 

 

O proxecto naceu co obxectivo de sensibilizar e formar sobre o Dereito ao Hábitat no ámbito da 

ensinanza secundaria e universitaria de Galicia, específicamente na Universidade da Coruña (UDC) e no 

centros de educación secundaria da provincia da Coruña. Todo isto, a través da formación e da 
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visibilización da diversidade de realidades e problemáticas entorno ao dereito ao Hábitat tanto no 

contexto local como internacional. A tal efecto, plantexáronse tres resultados: 

 

 O primeiro é dar a coñecer a problemática actual do hábitat no ámbito universitario, específicamente 

o alumnado e profesorado da UDC mediante a realización das seguintes actividades: exposición de 

proxectos de fin de carreira relacionados coa materia durante a semana do hábital 2013, charlas de 

experiencias no terreo de bolseiros PCR, impartición de un curso en liña introductorio sobre o dereito 

ao hábitat acompañado de relatorios, catalogación e clasificación da bibliografia que se atopa na UDC, 

realización de un obradoiro de verán e para pechar as actividades a celebración do día do hábitat 

2014 a través de unha exposición retrospectiva do traballo de ASF-Galicia con motivo dos 20 anos da 

sua fundación. 

 

 O segundo resultado plantexado foi crear unha rede internacional de centros universitarios para 

intercambio de experiencias entorno ao dereito ao hábitat. Rede que se propoñía articular a través 

dunha plataforma web e a realización de mesas redondas norte-sur. 

 

 O terceiro resultado, enmarcado na comunidade educativa de secundaria da provincia da Coruña, 

plantexaba informar e sensibilizar o profesorado e alumnado de 4º curso da ESO da área 

metropolitana da Coruña sobre o dereito a un hábitat digno a través da impartición de unha unidade 

didáctica na materia de “Educación para a cidadanía” e a realización de un videoforum sobre a 

realizade da pobaación do asentamento chabolista da Pasaxe, situado na provincia da Coruña. 

 

  

Imaxe do videofórum “A Pasaxe” 

 

As actividades e resultado leváronse a cabo en maior o menor medida segundo o plantexado no proxecto 

inicial e cabe sinalar que as principais modificacións realizadas foron: 
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-  O proxecto plantexaba sensibilizar e formar a unha poboación beneficiaria directa de 930 persoas e 

finalmente esa poboación foi de 523 persoas. 

- A ampliación dos contidos do curso en liña a través da impartición de un novo módulo, sendo finalmente 

cinco módulos no canto de catro. 

- Plantexar os contidos da unidade didáctica sobre o dereito ao hábitat desde unha perspectiva máis 

local e fácilmente recoñecible polo alumnado, en lugar de desde unha perspectiva máis internacional. 

-A incorporación no curso de verán dun profesor da universidade de Maputo, Mozambique e outro 

profesor da universidade Simón Bolivar de Caracas, Venezuela, que mostraron os problemas e solución 

locais sobre as situacións da precariedade habitacional nos seus países.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais fortalezas atopadas ao longo das fases do 

proxecto foron as seguintes: 

- O consorcio coa UDC permitiu dar unha boa difusión das 

actividades a través don canles de comunicación da 

universidade, como son os correos ao alumnado e a súas 

plataformas web. 

- Un grupo de profesores da UDC formouse no curso en liña 

e incorporou contidos aprendidos na súas clases o que 

garantiza que o coñecemento sígase transmitindo.  

- Creouse unha rede de intercambio de coñecemento con 

outros universidades, cabe destacar, dentro do marco do 

proxecto a firma de un convenio de colaboración entre a UDC 

e a universidade de Maputo, Mozambique. 

 

A principal debilidade atopada a nivel interno foi o feito de 

traballar con un grupo de profesores da UDC con intereses 

en común en relación ao hábitat pero sen un percorrido 

previo, formación e traballo en conxunto na execución de proxectos. Como medida correctora foi necesario 

aumentar a frecuencia das reunións de seguemento, definir ben as responsabilidades e nombrar 

responsables de actividades e subactividades. 
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Imaxe da Biblioteca para o outro 90% 

 

 

3.2 PROXECTO DIFUSIÓN DEREITO HÁBITAT 2014-2015 

 

GAL 80/14 Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a 

través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa. 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

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

Orzamento total 29.986,07 Euros 

Data de inicio Outubro 2014 

Data de finalización Outubro 2015 

 

O presente proxecto de Educación para o Desenvolvemento levado a cabo conxuntamente por 

Arquitectura Sen Fronteiras e a Universidade da Coruña comezou durante outubro de 2014 coa 

preparación dos contidos para dous novos módulos que se incorporaban ao curso en liña (“Introdución ao 

hábitat” e “Hábitat e xénero”), a publicación de varias convocatorias abertas para a súa elaboración e 

para o seguimento do curso en liña, así como para a contratación de dúas asistencias técnicas para a 

xestión da aula e a maquetación dos módulos. Todas foron resoltas en tempo e prazo, e a documentación 

obxectivo foi recopiada antes do final de ano. A partires de aquí iniciouse a difusión propiamente dita do 

curso en liña, que comezará en febreiro de 2015.  

 

Ademais, durante os dous primeiros meses do proxecto, se contactou con 8 profesoras e profesores que 

están a traballar sobre procesos de desenvolvemento en escolas ibéricas de arquitectura para participar 

nun encontro académico e de intercambio de experiencias na Escola de Arquitectura de A Coruña. No 

encontro se fixeron patentes as posibilidades reais de incorporar temáticas en torno ao hábitat na 

docencia universitaria da UDC. 

 

En canto á actividade de organización da 3a edición do Seminario “Hábitat a Escala Humana”, o grupo de 

traballo de ASF comezou a analizar as posibles persoas e relatorios, sendo o xénero a temática 

transversal de este ano e relacionándoa coas outras temáticas que se traballan especificamente en cada 

un dos módulo do curso en liña (dereito ao hábitat, xestión social, intervención social, tecnoloxías 

apropiadas). 

 

Por outra banda, tanto as actividades vinculadas á semana do hábitat como á avaliación do impacto da 

formación están comezando a prepararse, pero ambas se desenvolverán preto do final do proxecto. 
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Finalmente, no referente ás actividades do resultado 2, encamiñado á educación primaria e secundaria, 

elaborouse a través de dúas asistencias técnicas seleccionadas en proceso aberto a plataforma web 

onde aloxar todos os contidos de educación para o desenvolvemento xerados por ASF, para que o 

profesorado interesado coas temáticas do hábitat poidan utilizalos nos centros educativos. Ademais 

tamén comezamos a realizar as primeiras charlas de sensibilización medioambiental e reciclaxe en colexios, 

nas que se contou coa participación das “Mulleres Colleiteiras” e se implementaron os tres videofórums 

elaborados en anos anteriores. 

 

 

 

3.3 EVENTOS 

 

EXPOSICIÓN 20 ANOS DE ASF-GALICIA | Outubro 2014 

Dentro do mes do hábitat e do proxecto de Educación para o 

Desenvolvemento, fíxose unha exposición na Escola Técnica 

Superior de Arquitectura, dos proxectos desenvolvidos por 

Arquitectura Sen Fronteiras nos últimos 20 anos. 

 

Os proxectos mostraban clasificados os diferentes proxectos 

dos grupos de traballo e o ano de elaboración; sendo unidos 

a través de dúas cordas de cores onde se penduraban os 

paneis expositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSOLACIÓN | Decembro 2014 

 

Asistencia de 14 persoas vinculadas a ASF Galicia, á obra de teatro 

INSOLACIÓN escrita por Emilia Pardo Bazán ao cumprirse 125 anos 

da publicación da obra que foi un escándalo para a época. 

A actividade orientada a asociacións de acción voluntaria nunha 

función benéfica. 
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A sinopse é a seguinte; 

 

“En Insolación Emilia Pardo Bazán defende o dereito a elixir das mulleres. A novela adiantada ao seu 

tempo, supuxo un grande escándalo e foi zorregada pola crítica que chegou a cualificala de 

pornográfica. A obra fálanos do encontro de dúas latitudes españolas, o norte e o sur, como 

metáfora das clases sociais imperantes a finais do século XIX. Pero non se trata dunha loita entre 

dúas personalidades, ao contrario, unifica e fainos intuír que a separación entre clases da España de 

finais do XIX comeza pouco a pouco a transformarse." 
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4. FORTALECEMENTO | 

 

GAL 81/14 Proxecto de mellora dos mecanismos internos de ASF-Galicia 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

Beneficiarios Voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras 

Orzamento total 14.760,00 Euros 

Data de inicio Outubro 2014 

Data de finalización Setembro 2015 

 

Durante os últimos 3 meses do 2014, comezou o proxecto de fortalecemento en Arquitectura Sen 

Fronteiras para mellora da eficacia dos mecanismos internos de Arquitectura Sen Fronteiras. Para 

comezar co proceso fíxose un análise previo de cada un dos grupos de traballo e da dedicación das 

diferentes persoas que están dentro da asociación, cao alta participación nas enquisas de avaliación 

permitiu visibilizar o estado inicial. Con esta información buscouse unha persoa externa a organización 

que a través dunha asistencia técnica, puidera plantear unhas dinámicas para ir modificando o traballo 

que se está a desenvolver. Nas sesións de facilitación que se teñen levado a cabo participaron unhas 13 

persoas, e hai un responsable dentro de cada grupo de traballo para implementar as medidas acordadas. 

As tarefas nesta liña, están a fortalecer o plan estratéxico da asociación. 

 

Na implementación do Plan de Formación e o Manual de novos voluntarios; os voluntarios que participan 

no proxecto consensuaron un índice e os contidos que conterán estos dous documentos e a súa 

execución demorouse debido ao proceso de toma de decisión e a sobrecarga de traballo dentro das 

persoas participantes, que ademáis están a participar en outros grupos de traballo. Aínda así a 

actividade contase con ter elaborada para o primeiro semestre de 2015. Ata o de agora as persoas dos 

diferentes grupos de traballo formáronse nos Sistemas de Información Xeográfica, que permitirán unha 

maior eficacia nos proxectos que desenvolve a entidade. Os outros cursos de formación se realizarán 

durante o 2015. 

 

Dentro da campaña de visibilización, debido a modificación do nome da asociación a Arquitectura Sen 

Fronteiras, fíxose un concurso para a elaboración dun novo logo para a campaña, un vídeo promocional 

que explique o traballo que se está a levar a cabo nos diferentes proxectos en equidade de xénero e 

multidisciplinariedade e un mural fotográfico coas fotografías das persoas que compoñen a asociación. 

 

As diferentes actividades realizadas tiveron boa acollida na organización e de momento a participación e 

alta en todas as actividades plantexadas encamiñadas a seguir a liña do plan de Fortalecemento de ASF. 
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5. COMUNICACIÓN | 

 

No último ano creouse un grupo de comunicación a nivel nacional, na que están a participar 6 voluntarios 

da demarcación de Galicia. A creación deste grupo permitiu que se empezara a elaborar un boletín que se 

envía mensualmente a socios e voluntarios, con toda a información das diferentes demarcacións. 

Actualmente o grupo está buscando alternativas de organización e mellora da comunicación a nivel xeral. 

 

Ademáis tamén se mellorou as publicacións da demarcación no Google Site e a repercusión que tiveron 

estas a través da publicación en redes sociais. O traballo conxunto co profesorado da Universidade da 

Coruña permitiu crear contidos de divulgación e comunicación das actividades desenvolvidas como foron as 

retransmisións por streaming das diferentes conferencias e actividades que se realizaron, 

 

Así, os aspectos máis destacados en materia de comunicación durante o ano 2014 serían os seguintes: 

 

- O boletín para socios e voluntarios envíase mensualmente, coa información principal de cada 

demarcación, aumentando o impacto das novas. 

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

tendo un total de 4765 visitas de 3461 usuarios diferentes. 

 

 

http://www.galicia.asfes.org/
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Estatísticas da web da DT durante 2014 comparado co 2013  
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6. CAPTACIÓN | 

 

A finais de 2014 organizouse de novo a Mesa de Nadal na ETSAC, mantendo os productos doutros anos, 

postais, morralitos, 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 2014 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 Arquitectura Sen Fronteiras. Este ano o tocar o reintegro moita da xente 

non o cobrou polo que a captación gracias a lotería foi maior que os anos anteriores. 

- Instalación dunha mesa de Nadal na ETSAC durante a semana do 15-19 de ecembro. 

 

   

Diversidade de material en venta na Mesa de nada 2014 

 

En resumo, os resultados da campaña son os seguintes: 

 

CONCEPTO UDS. VENDIDAS BENEFICIO 

Lotería de Nadal 610 1.878,00€ 

Postais 20 12,60€ 

Camisetas 2 10,00€ 

Morralitos 5 49,50€ 

Cadernos 24 87,00€ 

Metros 1 3,00€ 

Tazas 8 18,00€ 

 TOTAL 2.058,10€ 
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7. VOLUNTARIADO E FORMACIÓN | 

 

Arquitectura Sin Fronteras España comeza o ano 2014 aplicando en todas as súas demarcacións o 

documento "Protocolo de Xestión do Voluntariado", documento no que se establecen uns criterios de 

mínimos e unificados para todas as demarcacións territoriais da organización no que se refire á xestión 

do voluntariado. Estes criterios responder á necesidade de cumprir coa normativa vixente, establecer 

medidas para sistematizar a organización e a achega dos voluntarios e voluntarias, de modo que se 

optimice este recurso de carácter fundamental en Arquitectura Sin Fronteras. 

 

O equipo de voluntarios e voluntarias de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia conta cun abano de perfís 

moi limitado. A continuación elaboraremos unha análise do voluntariado da organización en función aos 

rangos de idade, o perfil profesional, a antigüidade na organización, a experiencia nos diferentes grupos 

de traballo e a súa implicación nos diferentes cargos asociativos ou toma de decisións políticas 

transcendentais para a demarcación territorial. 

 

O perfil xeral do voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras Galiciacorresponde ao dunha muller, 

estudante universitaria de idade comprendida entre os 26 e 30 anos cunha media de antigüidade na 

organización dun ano. 

 

  

 

O equipo de voluntarios e voluntarias da demarcación de Galicia está composto por un total de 35 

persoas analizadas por xénero en 12 homes e 23 mulleres, representando esta última un 66% do 

voluntariado. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia caracterízase por ser unha organización nova, a media 

de idade da nosa demarcación é de 30 anos, o 43% dos nosos voluntarios e voluntarias ten unha idade 

comprendida entre os 26 e 30años. Isto débese á situación da nosa sede territorial, na EscuelaTécnica 

Superior de Arquitectura da Coruña. 

 

A porcentaxe do perfil ocupacional do equipo de voluntariado tamén está relacionada coa situación da 

nosa sede e a misión da organización. O 63% dos nosos voluntarios e voluntarias son estudantes de 

arquitectura, o 31% arquitectos e o 6% técnicos sociais. 

 

O papel do voluntariado en Arquitectura Sin Fronteras Españarepresenta o motor executor da 
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organización, sendo imprescindible a súa participación nos diferentes grupos de traballo que existen 

dentro da demarcación, xa que, un 75 por cento das tarefas son levadas a cabo grazas ao equipo de 

voluntarios e voluntarias. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia ofrece aos seus voluntarios e voluntarias 

a posibilidade de coñecer a realidade social na que nos encontramos en aspectos de hábitat, arquitectura, 

urbanismo e infraestrutura, tanto en España coma nos países en vías de desenvolvemento nos que 

traballamos. Isto fai que os nosos voluntarios e voluntarias decidan continuar a súa actividade voluntaria 

coa organización pasado o primeiro ano, tanto que o 63% do equipo ten unha antigüidade en 

Arquitectura Sen Fronteiras Galicia superior a dous anos. 

 

As persoas que continúan o seu labor voluntario dentro da organización van adquirindo experiencia e 

formación a través dos diferentes grupos de traballo. É habitual que os voluntarios e voluntarias de 

Arquitectura Sen Fronteiras Galicia cambien de grupo de traballo ao longo do tempo, podendo ter un 

voluntario ou voluntaria experiencia en cooperación local, internacional e educación para o 

desenvolvemento de forma simultánea. Isto permite á organización ser unha demarcación mellor preparada 

e cunha visión de conxunto por parte do seu equipo voluntario. 

 

En Arquitectura Sen Fronteiras Galicia todos os voluntarios e voluntarias teñen dereito a opinar e a ser 

escoitados dende o primeiro minuto que forman parte da organización. Animamos constantemente o equipo 

voluntario a acudir ás reunións trimestrais, anuais e asembleas locais para a toma de decisións políticas 

que repercutan na demarcación, participando activamente o 57% do equipo voluntario. Os voluntarios e 

voluntarias que deciden participar nos cargos asociativos da organización son do 17%. 

 

A incorporación do Protocolo de Xestión ao Voluntariado e formalización total do posto de Responsable 

de Voluntariado supuxo unha grande axuda para Arquitectura Sen Fronteiras Galicia. A cantidade de 

novas incorporacións mantense practicamente igual respecto aos anos anteriores pero segue habendo un 

gran número de baixas a final de ano, que corresponden ao perfil de voluntarios e voluntarias de 

recente incorporación (novos voluntarios). O feito de que o 80% das persoas que non desexan continuar 

a súa actividade voluntaria correspondan ao Grupo de Traballo de Cooperación Local, é síntoma de que 

existe un problema de xestión por parte do Responsable de Voluntariado e o coordinador/a do devandito 

grupo. 

 

A ausencia do Responsable de Voluntariado durante os meses de Xullo e Novembro, e por conseguinte, a 

falta de seguimento ao equipo de voluntariado puido ser un dos motivos que propiciara esta situación. 

É necesario elaborar novas vías estratéxicas para a captación de novos voluntarios e voluntarias que se 

inscriban na organización co fin de garantir a continuidade desta. 

 

Outra das áreas que a demarcación debería considerar reforzar é o Responsable de Voluntariado. A 

incorporación do Protocolo de Xestión ao voluntariado implicou un aumento exponencial da xestión e 

administración do equipo de voluntariado da demarcación, sendo insostible realizar por unha soa persoa a 

captación de novos voluntarios, a elaboración de charlas informativas, a xestión da conta de correo 

electrónico e a xestión e administración do equipo de voluntariado ao mesmo tempo. 
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Non obstante, o equipo de voluntarios e voluntarias de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia puido levar 

adiante todos os proxectos e actividades, cumprindo satisfactoriamente cos obxectivos marcados. 
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8. BALANCE ECONÓMICO 2014 | 

INGRESOS 

COD CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONS SOBRE BALANCE 

I1 DONACIONS PARTICULARES 305,00 Donacións aparte das cuotas de socio 

I2 DONACIONS EMPRESAS 0,00 
 

I3 SUBVENCIONS / DONACIONS INSTITUCIONAIS 0,00 
 

I4 PRESTACIÓN DE SERVIZOS 0,00 
 

I5 CAPTACIÓN 3.231,30 Campaña de captación 2014 (contando Lotería Nadal)  

I6 OUTROS 270,24 Indemnización AIR FRANCE 

I7 INGRESOS DE GT LOCAL 0,00 
 

 
TOTAL INGRESOS 3.906,54 

 

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 -4,87 Actualización Rexistro 

G7 MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS -269,78 Compra de impresora e tinta 

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 -62,47 Desprazamentos firma convenio Fondo Galego Cooperación 

G13 CUOTAS A OUTRAS ENTIDADES -150,00 Cuota 2014 da CGONGDs 

G14 AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMIENTOS -58,60 Axudas de custo e desprazamentos técnicos 

G15 GASTOS DE CORREO -13,79 
 

G16 GASTOS EXTRAORDINARIOS -155,67 Organización Reunión Trimestral 

G17 GASTOS DE FORMACION 0,00 
 

G18 GASTOS DE EDUCACIÓN / SENSIBILIZACIÓN 0,00 
 

G19 GASTOS DE COMUNICACIÓN -10,47 Cartaces 

G20 GASTOS DE CAPTACIÓN -176,57 Pago de telas guatemaltecas 

G21 GASTOS DO GT LOCAL (non imputados a proxectos) -710,29 Adianto salario PR 89/14 

G22 GASTOS DO GT INTERNACIONAL -34,34 Fotocopias proxecto ACCD 

G23 APORTES Á ASOCIACIÓN 0,00 
 

 
TOTAL GASTOS -1.646,85 

 

    

    
TOTAL DIFERENZA INGRESOS/GASTOS/PROXECTOS 3.906,54 

 

    

 
SALDO INICIO DE ANO 1.869,07 

 

 
SALDO FINAL DE ANO 4.679,36 

 
 

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.  



 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2014 | 41 

9.  AGRADECEMENTOS | 

 

Son moitas as accións que o longo do tempo, se veñen desenvolvendo nos diferentes eidos e grupos de 

traballo. Todas as persoas que dende o ano 1995 traballaron con ilusión e constancia na defensa dun 

hábitat digno. Dende o ámbito local ó internacional, son moitos os frontes que se teñen traballado. E que 

agora agroma unha estrutura de traballo cada vez máis ampla e complexa que fan precisas novas 

estratexias e formas de adecuarnos a situación de crise na que nos vemos envoltos. 

Cabe recordar polo miúdo os grandes avances que dende a cooperación local se ven desenvolvemento dun 

xeito constante nos asentamentos precarios da contorna de Coruña.  

 

Asemade o no ámbito internacional, no contexto guatemalteco, continúase o traballo nos eidos da vivenda, 

a educación e a saúde. Traballando e buscando redes con outros axentes do país, para a mellora 

paulatina dun contexto fortemente precarizado. 

 

A este respecto compre resaltar as acción de sensibilización e educación que se veñen consolidando no 

tempo, e supoñen unha fiestra o traballo que quere tender a transversalizar e artellar os logros dos 

grupos de traballo. 

 

Tódalas accións supoñen un grande esforzo e adicación, onde as persoas voluntarias e técnicas fan un 

traballo imprescindible, e que merecen un grande recoñecemento de todos nós. Cadasúa realidade 

enmarcada na constancia e a enerxía que se ve coadxuvada polo compromiso e esforzos incalculábeis. As 

veces con grandes grados de saturación e onde cada vez é máis complexa dentro duna estrutura máis 

ampla e coa dificultade da toma de decisión. Por isto cómpre traballar e fortalecer a organización, 

xestionando dun xeito global as problemáticas e as incertezas do día a día. Afrontando os conflitos dun 

xeito participativo e activo. 

 

ENTIDADES Y AGENTES COLABORADORES 
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ASIAPRODI 
ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPECUARIA PRO‐DESARROLLO INTEGRAL 

memoria de actividades 2003‐2014 

Frente el campo de futbol, Comunidad la Verde, Champerico, Retalhuleu, Guatemala. Teléfono 51947876  asiaprodi@gmail.com  | 1 

 

INTRODUCCIÓN 

ASIAPRODI se funda el 5 de febrero de 2003 en la comunidad de Santa Inés por un grupo de campesinos que venían de 

un largo proceso organizativo de “lucha por la tierra”. Inicialmente nace como una asociación para solucionar los 

problemas de dicha comunidad, asentada tras un largo proceso de regularización de la tierra. Por su experiencia, por 

sus logros y por el incremento del apoyo popular, la organización, fue ampliando su intervención. Hoy en día, la 

organización está formada por 17 comunidades del departamento de Retalhuleu y 1 asociación de la región: Santa Inés, 

San Juan el Húmedo, Victorias el Salto, Cuchuapán, El Triunfo, Aztlan, Monte Cristo, Centro urbano el Rosario, Santa 

Cruz Cajolá, San Miguel las Pilas, La Verde, Aldea el Río, Nueva Cajolá, Unión María del Mar, Victorias Tres, Barrio la 

Esperanza, Bario el Palmo y la Asociación de Pescadores (APSUDCHAMP). Está integrada por hombres y mujeres, tanto 

indígenas como ladinos, convirtiéndose en una organización referente en el Departamento en los temas de 

conflictividad agraria, organización comunitaria, iniciativas productivas y construcción de infraestructuras. 

         

Visión   

Alcanzar el desarrollo integral de las comunidades de escasos recursos, como ente capacitado y representativo para 

defender los derechos humanos, con especial énfasis en mejorar la calidad de vida de los habitantes  o familias más 

necesitadas mediante la implementación de proyectos de carácter agropecuario e infraestructural y la tecnificación de 

sus miembros. 

Misión  

Ser  una entidad  responsable, autónoma y representativa de mujeres y hombres de comunidades mayas y campesinas, 

trabajando de forma solidaria y organizada, en equilibrio y armonía desde nuestra cosmovisión para promover y 

fomentar el desarrollo integral y sostenible por medio de una gestión y ejecución capaz y de calidad de proyectos de 

infraestructura y productivos ante las diferentes instancias nacionales e internacionales.  

Valores  
‐ Promovemos el equilibrio y armonía entre las comunidades. 

‐ Fortalecemos el trabajo colectivo y solidario entre los miembros. 

‐ Fortalecemos la práctica de la espiritualidad maya en nuestras vidas.  

‐ Nos mostramos comprometidos con nuestra identidad cultural. 

‐ Promovemos la complementariedad y la dualidad en las comunidades. 

‐ Desarrollamos nuestras capacidades intelectuales. 

‐ Promovemos la democracia participativa en las comunidades. 

‐ Promovemos y defendemos el derecho y la autonomía de cada comunidad. 


