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1 .  GT INTERNACIONAL | 
 

1.1 PROXECTOS 
 

GAL 05/14 
Fortalecer a implementación do plan de redución da desnutrición de menores de 
dous anos e mulleres embarazadas, en guatemala. Convenio AECID 

País/Localización Departamento de Quetzaltenango, Guatemala 

ONGDs en Consorcio FARMAMUNDI, MAGARIK GABE. 

Contraparte ASECSA 

Financiadores Convenio coa AECID 

Orzamento total 175.0000€ 

Orzamento 2015 161.850€ 

Data de inicio Novembro de 2014 

Data de finalización Decembro de 2015 
 
No marco dun programa da AECID, liderado por Farmamundi, para a “Redución da Desnutrición Infantil en 
Guatemala”, a intervención de ASF céntrase na mellora das infraestructuras sanitarias de dúas 
poboacións do departamento de Quetzaltenango (San Juan Ostuncalco e San Martín Sacatepequez), a 
partir dos requerimentos de Farmamundi, os obxectivos do programa e as necesidades identificadas tanto 
polos membros dos servizos de saúde como polo propio equipo de Arquitectura Sen Fronteiras. 
 
As intervencións que se levaron a cabo, en cada un dos centros son: 
 
No centro de saúde de San Juan Ostuncalco, a construción dun novo módulo, de dous niveis, que alberga 
unha consulta nutricional, un espazo de atención prenatal e unha sala para a formación e intercambio con 
comadroas; así como unha estrutura cuberta que comunica o novo módulo co edificio orixinal. 
 
No centro de atención permanente de San Martín Sacatepéquez trasládase unha zona de almacenaxe á 
planta superior co fin de ampliar, no nivel inferior, a sala de partos e mellorar o seu acceso e 
funcionalidade. Ademais inclúese unha sala de parto vertical, por unha cuestión de pertinencia cultural, xa 
que as mulleres indíxenas tradicionalmente dan a luz nesta posición. Por este motivo en ocasións paren 
nos seus fogares, co risco que isto pode supoñer en caso de aparecer complicacións para a nai e o bebé. 
 

 
Imaxes da obra de San Martín Sacatepéquez 
 
Todos estes traballos adaptáronse ás condicións propias da zona: montañosa, fría e sísmica, mediante 
sistemas construtivos e deseños adecuados e apropiados. 
 

 
  



 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2015 | 4 

 

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

Persoas beneficiarias 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 Setembro de 2015  
 

O proxecto de fortalecemento da cooperativa de 
produción de materiais de construción B’eljuj 
Q’anil, enmárcase no traballo de promoción desta 
actividade produtiva como foco de 
desenvolvemento das 16 comunidades campesiñas 
e maioritariamente indíxenas do municipio de 
Champerico, Retalhuleu.  
 
A cooperativa, que fabrica e vende bloque de 
formigón e tella de microcemento, iniciou a súa 
andadura no ano 2010 dentro do Programa 
OxlajujTz´ikin como estrutura comunitaria que 
impulsase o desenvolvemento autónomo a partir 
de tres obxectivos: (1) constituír unha fonte de 
traballo para as comunidades, (2) ofrecer 
materiais económicos e de calidade á poboación 
das comunidades para mellorar as condicións de 
habitabilidade, e (3) desenvolver proxectos sociais 
cos beneficios xerados. 
 
Este obxectivo de impulso do desenvolvemento 
nas comunidades enfocase desde dúas liñas de 
traballo; por unha banda, potenciando a súa 
capacidade de xeración de fondos propios, e por 
outro fortalecendo os procesos participativos nos 
órganos de decisión comunitarios. 
 
A primeira liña trabállase a partir do 
fortalecemento da cooperativa, das súas 
capacidades de xestión, produción e 
comercialización a través de diversas formacións, 
e de mellóraa das instalacións e equipos da 
planta; de maneira que se converta nunha 
ferramenta eficaz e sostible de xeración de 
fondos propios para o desenvolvemento das 
comunidades integradas. 
 
A segunda liña, de fortalecemento dos procesos 
participativos, trabállase cos representantes 
comunitarios da cooperativa e do Consello de 
Autoridades Comunitarias do Sur, organismo de 
incidencia política con representación na 
municipalidade. Búscase fortalecer o liderado 
destas estruturas comunitarias, desenvolvendo 
mecanismos de priorización, xestión, supervisión e 
control dos proxectos comunitarios e promovendo 

Obradoiros de formación na Cooperativa B’eljuj Q’anil 
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a toma de decisións nun proceso participativo e 
inclusivo que tome en conta as opinións e 
necesidades das mulleres. 
 
A actividade de peche deste proxecto foi levar 
a cabo cos boeneficios obtidos ao largo do ano 
un proxecto comunitario. O Consello de 
Administración da Cooperativa priorizou o 
proxecto exposto pola representante da 
comunidade de Santa Inés: o pozo que da 
servizo á comunidade está aberto, e polo tanto 
exposto á contaminación da fonte de auga pola 
entrada de animais. Para poñer fin a este 
perigo, constrúese un peche perimetral e unha 
cuberta. 
Os axentes que participaron foron a cooperativa 
B’eljuj Q’anil coa provisión os materiais de 
construcción, a comunidade de Santa Inés 
que  aportou a man de obra non cualificada, O 
Consello de Autoridades Comunitarias do Sur 
dirixindo e controlando a intervención, co 
soporte tecnico de ASF e a supervisión de 
ASIAPRODI. 
 
Paralelamente ao desenvolvemento en terreo, 
este proxecto contou cunha actividade de 
sensibilización en Galicia. O obxectivo da 
actividade foi o de propiciar o encontro entre 
varias cooperativas en diferentes concellos 
galegos adscritos ao Fondo e as dúas 
cooperativas promovidas por ASF: o proxecto local de inserción laboral de Mulleres Colleiteiras e a 
cooperativa guatemalteca B’eljuj Q’anil. Así, contamos coa participación da cooperativa de INDA Iniciativas 
adicada á economía social no concello de Culleredo; Tagen Ata, especializada en formación a distancia en 
San Sadurniño; LUTEGA, concentrada no cultivo de lúpulo en Bergondo e Hábitat Social, profesionais da 
arquitectura e o urbanismo social en Abegondo. Finalmente, coa participación de todas elas ademais da 
incorporación de Aurora de Buxán (Muxía) e o apoio da Casa da Fariña celebrouse un encontro final na 
cidade da Coruña onde compartiron experiencias e aprendizaxe. 
 
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. 
 
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.  

 
! !

Proxecto comunitario na Comunidade de Santa Inés 
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GAL 02/15 Mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero, para a 
garantía dos dereitos da infancia e a mocidade do Rosario, Municipio de 
Champerico (Guatemala) 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Colaboradores PROYDE 

Contraparte PRODESSA e ASIAPRODI 

Financiadores Xunta de Galicia 

Persoas beneficiarias 510 persoas e 320 familias 

Orzamento total 258.800,50 Euros 

Orzamento 2015 111.700,00 Euros 

Data de inicio Marzo de 2015 

Data de finalización Novembro de 2016  
 

O proxecto enmárcase dentro dunha estratexia 
máis ampla de mellora da calidade educativa que 
ASF xunto coas contrapartes PRODESSA e 
ASIAPRODI leva desenvolvendo no departamento de 
Retalhuleu desde o ano 2010.  
 
O proxecto, liderado por ASF e en consorcio coa 
ONGD española PROYDE, ten como obxectivo 
mellorar a calidade educativa con pertinencia 
cultural e de xénero da formación da infancia e a 
mocidade do Instituto de Educación Básica do 
Parcelamiento O Rosario (Departamento de 
Retalhuleu, Guatemala). Para que os estudantes 
poida desempeñar da mellor forma posible o seu 
traballo escolar prevense tres eixes de actuación: 
 

1. A consolidación da organización do centro 
educativo para o desenvolvemento pleno 
do currículo do nivel básico con calidade, 
pertinencia cultural e enfoque de xénero. 
Neste senso, fortalecerase o proxecto 
educativo institucional do centro educativo 
e crearanse espazos de participación de 
nais e pais de familia acordes a lóxicas 
culturais e comunitarias. 
 

2. A actualización e adecuación dos procesos 
de aprendizaxe, a través da dotación de 
materiais de calidade ao centro educativo, 
así como da instalación dun programa de 
lectoescritura con enfoque de valores e 
mellora das habilidades de lectura e 
pensamento lóxico. 

 
3. A ampliación das instalacións do Instituto 

de Educación Básica a través da 
construción de dúas novas aulas, unha 
biblioteca, un aula de informática, unha 
salón de actividades educativas de usos 
múltiples, uns servizos sanitarios e a 
adecuación do espazo de lecer. 
 

 

Colaboración do estudantado no transporte de materiais 
 

Colaboración do estudantado e familias na construción 
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Nesta primeira anualidade os avances do proxecto foron os seguintes: 
 

1. Elaboración do Proxecto Educativo Institucional co apoio de PRODESSA. 
 

2. Realización de asembleas coas nais e os pais de familia co obxectivo de analizar a Lei de 
Educación nacional guatemalteca, en específico artigos relacionados cos dereitos e obrigacións 
específicos dos pais e nais de familia nos procesos de formación dos seus fillos e fillas. 

 
3. Construción dun módulo completo co seguinte programa: biblioteca, aula de informática, dúas aulas 

de carácter xeral e un área aberta e protexida de usos múltiples. Mellora do espazo de lecer do 
instituto a través dun proceso de deseño participativo co alumnado e profesorado.  

 
 
 
 
 
! !

Construción do módulo completo do instituto 
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GAL 03/15 Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da poboación 
máis vulnerable do Departamento de Retalhuelu, Guatemala, con énfase nas 
mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo entre 
comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e coopeerativas. Fase 
2. 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Contraparte ASIAPRODI e FODHAP 

Financiadores Xunta de Galicia 

Persoas beneficiarias 120 familias (852 persoas) 

Orzamento total 229.563,84 Euros 

Orzamento 2015 87.500,00 Euros 

Data de inicio Marzo de 2015 

Data de finalización Novembro de 2016  
 

Esta actuación supón a 2ª fase do proxecto B’an Chuinklal que foi financiado pola Xunta de Galicia e 
executado durante o último trimestre do ano 2014. Durante o período intermedio entre ambos 
identificáronse novas necesidades aínda non cubertas e nesta segunda edición buscouse dar resposta a 
elas a través da dar continuidade ao traballo na rexión.  
 
Así, o obxectivo do proxecto é a mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da 
poboación máis vulnerable do departamento de Retalhueu, Guatemala, con énfase nas mulleres viúvas ou 
solteiras, a través dun proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipais, organizacións 
sociais e cooperativas.Para conseguilo, continúase a colaborar coas 2 organizacións locais que traballaron 
na súa 1a fase: ASIAPRODI e FODHAP. Ademais, sumamos unha 3ª colaboración, neste caso galega, coa 
incorporación de AGARESO.  
 
A nivel executivo planeáronse 4 liñas de intervención ao longo de 21 meses de duración: 
 

1. Fortalecemento institucional e 
comunitario; mediante o 
reforzamento e capacitación 
das estruturas comunitarias 
sobre a nova lei de vivenda de 
Guatemala e os seus 
regulamentos operativos así 
como diferentes mecanismos de 
produción social do hábitat. 
Trátase de fortalecer as 
capacidades locais para a 
resolución autónoma dos 
problemas de vivenda e hábitat 
na rexión. Realizaranse 
obradoiros formativos, 
capacitacións e asesorías que 
dean continuidade a todo o 
proceso de fortalecemento no 
dereito ao hábitat e a cidade.  

 
2. Mellorar as condicións de acceso a un hábitat saudable de 34 familias en condicións de 

alta vulnerabilidade mediante a construción de vivendas; para dar continuidade a lóxica 
das intervencións de ASF trátase de xerar dinámicas en torno á construción para o 
fomento do desenvolvemento local. Neste sentido fortalécense as estruturas locais, 
contrátase albaneis e traballadores das comunidades e involúcrase as propias familias no 
traballo ademais de empregar materiais da cooperativa B’eljuj Q’anil que é unha iniciativa 
de produción local. 

 

Exposicións de maqueta de melloras das vivendas 
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3. Capacitacións sobre hábitos 
hixiénicos saudables no entorno 
domiciliar e ordenamento do lote 
a 120 familias. Trátase de 
promover prácticas sinxelas de 
limpeza, manexo dos residuos, 
auga e alimentos que reduzan os 
riscos de contraer as principais 
enfermidades que afectan a 
estas poboacións así como de 
sentar as bases dun ambiente 
familiar axeitado que preveña a 
desigualdade de xénero. 

 
4. Coordinación, seguimento e avaliación; impleméntanse unha serie de actividades que 

permiten coordinar todo o traballo, a súa posta en común, a organización dos mecanismos 
de difusión e o seguimento e avaliación de maneira conxunta dos resultados do proxecto. 

 

Máis concretamente, durante esta anualidade 2015, os avances do proxecto foron os seguintes: 
1. Termináronse 17 vivendas (15 novas e 2 melloradas) nas comunidades de Santa Inés, San 

Juan el Húmedo e el Triunfo. 
 

2. FODHAP (Federación de 
Organizaciones para el 
Desarrollo del Hábitat Popular), 
iniciou os obradoiros 
programados para 2015 sobre 
produción social de vivenda aos 
promotores e promotoras locais, 
unhas 20 persoas. 

 
Mediante a colaboración de 3 persoas 
voluntarias de AGARESO (Asociación Galega de 
Reporteiros Solidarios), que se desprazaron a 
terreo durante 3 semanas a finais de novembro, 
realizouse un documental sobre o proxecto, o 
seu contexto e antecedentes, así como as 
posibilidades da produción social de vivenda.  

 
! !

Gravación do documental por AGARESO de entrevista FODHAP 
 

Entrega dunha das melloras de vivenda 
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 Diagnose e deseño sobre vivenda saudable en Guatemala 

País/Localización Departamento de Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Guatemala 

Contraparte FODHAP e HODE 

Financiadores AECID e Fundación DEMUCA 

Orzamento total 20.000,00 Euros 

Data de inicio Xullo de 2015 

Data de finalización Novembro de 2015  
 

No marco da liña de “Acceso á vivenda saudable” da cooperación española en Guatemala, a propia AECID 
(Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento), a través da Fundación DEMUCA 
abriu unha convocatoria para desenvolver unha asistencia técnica co obxectivo de facer un “Diagnóstico e 
Deseño dun programa sobre Vivenda Saudable en Guatemala”. Trala revisión de ofertas, a AECID e a 
Fundación DEMUCA seleccionou a presentada por Arquitectura Sen Fronteiras e a FODHAP. 
 
O obxectivo do traballo era, en primeiro lugar, identificar os déficits habitacionais en oito comunidades de 
tres departamentos de Guatemala e estudar a súa relación coas enfermidades prevalecentes 
(respiratorias e gastrointestinais) en menores de cinco anos. A partir de aí, se se establecía un vínculo 
entre estas dúas cuestións, trataríase de deseñar unha intervención en mellora de hábitat domiciliar, 
axustada en recursos e que fose pertinente para a prevención destas enfermidades. 
 
Durante unha primeira fase levase a cabo o diagnostico, a través do cal recompilouse información en 
terreo nos seguintes campos: 
 

1. Saúde: Establecer os vínculos causa-efecto entre as enfermidades prevalecentes entre nenos/as 
de cero a cinco anos e os déficits habitacionais e de hábitos hixiénicos domiciliares, definindo 
devanditos efectos. 

 
2. Equipamentos sanitarios e educativos: Determinar o déficit cuantitativo e cualitativo en relación a 

estes equipamentos. 
 
 

3. Vivenda e Infraestrutura: Determinar o déficit cuantitativo e cualitativo de construcións 
domiciliares (vivenda, cociña, latrinas, regadeira...), hábitos hixiénicos domiciliares, hábitos culturais 
e infraestruturas (auga, saneamento e electricidade). 

 
Con a información obtida e habendo demostrado a relación directa entre os déficits habitacionais e as 
enfermidades prevalecentes en menores, levouse a cabo o deseño dunha folla de ruta para unha posible 
intervención en vivenda saudable. 
 
Ao traballo déuselle un enfoque integral, que se recolle no título da proposta: “Folla de ruta dunha 
intervención de produción social de hábitat saudable, seguro e apropiado”. Incorporouse, dese modo, un 
enfoque de hábitat, non só de vivenda; integrouse a produción social e o concepto de tecnoloxías 
apropiadas. Incluíronse, ademais de melloras en infraestruturas, outros aspectos fundamentais como o 
fortalecemento comunitario, o fortalecemento institucional, a formación en hábitos hixiénicos, formación a 
construtores, fortalecemento do tecido produtivo e a pertinencia cultural e ambiental. 

 
 
 
! !
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 Apoio á cooperativa B’eljuj Q’anil para a adquisición dun vehículo de transporte 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Financiadores Fundación Roviralta 

Persoas beneficiarias 16 comunidades campesiñas (13.499 persoas) 

Orzamento total 8.000,00 Euros 

Data de inicio Agosto de 2015 

Data de finalización Novembro de 2015  
 
 

O proxecto ten como obxectivo impulsar a iniciativa produtiva comunitaria de carácter social B'eljuj Q'anil 
que Arquitectura Sen Fronteiras, desde os seus inicios en 2010, acompaña no departamento de 
Retalhuleu, Guatemala. 
 
Desde o ano 2010, tras un proceso de 
acompañamento, a cooperativa traballa de xeito 
independente vendendo materiais na contorna e 
constituíndo unha fonte de traballo para a 
poboación. Durante os últimos anos de traballo 
observouse que os resultados da cooperativa, sen 
ser negativos, estaban por baixo das expectativas 
esperadas e do potencial e capacidades das 
persoas que as compoñen. 
Diagnosticáronse varios obstáculos ou dificultades, 
entre eles, a ausencia dun vehículo para o 
transporte de materiais. Esta carencia situaba á 
cooperativa nunha situación de desvantaxe con 
respecto ás empresas da cabeceira do 
departamento que teñen maiores recursos e 
capacidade de investimento. 
 
A través deste proxecto procedeuse á adquisición 
dun vehículo para o transporte de materiais. Con 
iso púidose visualizar as melloras que supuxo para 
a produtividade da cooperativa a través dos 
seguintes aspectos: 

- Rebaixou os costos de transporte de agregados 
para a fabricación dos materiais (bloques e tellas). 

- Rebaixou os costos de transporte do material 
acabado. 

- Mellorou o servizo ofrecido pola cooperativa, ao 
poder trasladar o material terminado desde a 
planta de fabricación ata as obras dos clientes. 

- Permitiu establecer un novo servizo na 
cooperativa: o envío de produtos. 
 
Por outra banda, estes aspectos non só supoñen unha mellora cualitativa a nivel produtivo, senón que 
viñeron a motivar e dinamizar ao persoal, aos directivos e ao conxunto da cooperativa tras un período 
de incerteza, no que sentían moitas dificultades á hora de competir coas empresas de maior nivel da 
cabeceira municipal. 

 
 
  

Camión para a cooperativa producción B’eljuj Q’anil 
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1.2 PCR 2015 

 
O Proxecto de Coñecemento da Realidade é unha iniciativa promovida polas universidades galegas (no caso 
da UDC a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado) que posibilita que alumnado vinculado a unha 
ONG se desprace a un país do Sur para realizar unha estadía de cooperación. 
Este ano, entre os meses de xuño e setembro, puidéronse desprazar conxuntamente dúas persoas 
voluntarias de ASF, Beatriz Sierra Romero e Ana Rivas del Pozo, ao proxectos en execución naquel intre. 
As tarefas desenvolvidas  na súa estancia foron: 
 
Proxecto B’el ju j Q’an i l_ Proxecto onde máis se involucraron as voluntarias, apoiando  aos 
expatriados e á contraparte para realizar todas as actividades previstas: 

- Acompañamento aos cooperativistas na participación do foro final da actividade de sensibilización 
“Coop é Activas. Procesos de autodesarrollo cooperativo”. 

- Asistencia a unha das capacitacións dos cooperativistas para á creación dunha páxina web propia. 
- Seguimento e poio semanal ás sesións da asistencia técnica para a mellora da xestión da 

cooperativa. 
- Asistencia ao ultimo dos obradoiros impartido ás mulleres do Consello de Autoridades 

Comunitarias, para dotalas de ferramentas que lles permitan estar mais seguras e participar de 
forma activa dos espazos de decisión da cooperativa. 

 

 
Proxecto N’o j_ Realización do proceso participativo de deseño do espacio de ocio co alumnado do 
instituto. Formación, investigación e aprendizaxe previa sobre metodoloxías e dinámicas participativas, 
deseño da actividade concentrada nunha semana, e realización final, adaptando todo o traballo previo á 
realidade. Conseguinse os obxectivos previstos en maior medida: Alta participación e motivación do 
alumnado, realización dunha acción final deseñada por eles mesmos e aprendizaxe de que traballando en 
grupo poden conseguir mellorar o seu entorno próximo. 

 
 

Participación das PCRs no proxecto B’eljuj Q’anil 
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C iudadanía Inv is ible_ Apoio ao grupo de Educación para o desenvolvemento para a realización dunha 
publicación, en colaboración coa asociación Tinta Bacanal que pretende recompilar as testemuñas de 
persoas dos sectores da poboación co que actualmente traballa ASF, relativos ao habitat e a vivenda. 
E dicir, as voluntarias documentaron retratos da loita polo dereito ao habitat en Guatemala: Realización 
de seis entrevistas en catro comunidades, coa previa selección de protagonistas, adaptación do guión, 
preparación do equipo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proxecto para a mellora de dous centros de saúde_ Acompañamento á visita ao centro de San 
Juan Ostuncalco e toma de medidas definitivas. Realización de maqueta física e de maqueta virtual para á 
presentación do proxecto. 
 
Diagnóst ico habitac ional de oito comunidades indíxenas_ Participación na formulación, e 
nalgunhas das reunións de traballo coas contrapartes. 
 
Proxecto habitac ional Ban Chuinklal 2_ Asistencia á presentación do proxecto nas comunidades. 
 
Outras tarefas: 

- Actualización do blogue ASF- Guatemala. http://asfguatemala.blogspot.com.es/ 
- Actualización do blogue PCR: http://galicia.asfes.org/cooperacion-internacional/PCR/pcr-2015-

guatemala 
- Apoio ás persoas expatriadas en todas as labores de deseño, loxística, económicas e seguimento 

de proxectos, así como a elaboración de actas das reunións con contrapartes ou outras entida-
des. 

- Visita aos proxectos anteriores de ASF, tanto habitacionais como ao instituto de Nueva Cajolá. 
 
 

  

Proceso participativo dentro do proxecto N’oj 
 

Entrevistas realizadas polas PCRs para a publicación de Cidadanía Invisible 
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1.3 OUTRAS ACTIVIDADES 
 

CONFERENCIA ÁNGEL BERNA 
 

Durante o mes de marzo de 2015 visitounos na nosa sede na Coruña, 
Ángel Berna, compañeiro da FODHAP que estaba a realizar unha 
viaxe por España.  
 
Aproveitamos esta oportunidade para organizar unha conferencia na 
Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña na que Ángel, 
avalado por corenta anos de experiencia traballando co hábitat 
popular en Guatemala, explicou como a través de múltiples proxectos 
e intervencións impulsou o enfoque de produción social do hábitat 
como principal ferramenta para e defensa do dereito a un hábitat 
digno no país. 
 
 
 

 
OBRADOIRO CGONGD 

 
Desde a Coordinadora Galega de ONGd convidáronnos, xunto ás ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz e 
Enxeñaría Sen Fronteiras, a guiar o seu Obradoiro de Formulación de Proxectos de Cooperación dirixido a 
persoas técnicas e base social das ONGD integrantes da Coordinadora. 
 
Durante unha xornada intensiva no mes de xullo, as tres entidades desenvolvemos unha sesión de 
aprendizaxe no que fomos explicando, en base á nosa experiencia, as principais pautas e ferramentas á 
hora de formular proxectos. Na primeira parte da sesión fixemos un percorrido por aspectos mais 
teóricos  e durante a segunda sesión organizamos un exercicio práctico no que, a través dunha 
identificación proposta, as persoas participantes tiveron que desenvolver as árbores de problemas e 
obxectivos. 
 
A experiencia foi enriquecedora ao poder compartir espazo, coñecementos e metodoloxías con outras 
entidades próximas. 

 
CREACIÓN DA COORDINADORA DE ONGD ESPAÑOLAS EN GUATEMALA (CODEG) 
 
A finais do ano 2015 creouse a Coordinadora de ONGDs española en Guatemala (CODEG), da que 
Arquitectura Sen Fronteiras é membro fundador.  
 
O obxectivo desta coordinadora, tal e como se recolle nos seus regulamentos, é constituír un espazo de 
encontro, reflexión, colaboración e incidencia política entre as principais ONGs españolas que están a 
traballar en Guatemala. Do mesmo xeito, preténdese constituír como un órgano de interlocución con maior 
presencia e representatividade fronte a cooperación española.  

  

Imaxes do curso de formulación de proxectos organizado pola Coordinadora Galega de ONGDs 
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2 .  GT LOCAL | 

 
O Grupo de Traballo de Cooperación Local ten como obxectivo a promoción do hábitat digno na cidade da 
Coruña e as súas accións desenvólvense de forma concreta na promoción da inclusión social da poboación 
habitante dos asentamentos precarios de As Rañas e A Pasaxe. 
 
A equipa de cooperación local está formada por profesionais de diferentes ámbitos (hábitat, educación, 
benestar, traballo, entre outras) e posúe unha mirada holística da realidade de exclusión residencial na 
cidade da Coruña co fin de desenvolver unha práctica ética, respetuosa e sensible ao contexto. 
 
Este grupo confórmase de persoas contratadas e voluntarias coordinadas por unha responsable de grupo 
e conta co apoio do técnico responsable da demarcación territorial. Así mesmo, acolle estudantes en 
prácticas de diversas titulacións da Universidade da Coruña coas que se ten feito convenio: Grao de 
Educación Social, Grao de Terapia Ocupacional e Máster Oficial de Migracións Internacionais (MOMI), que 
colaboran nas actividades en marcha durante a súa estancia formativa. 
 
Realizáronse dúas contratacións de persoal: unha do ámbito socioeducativo (educación social) e outra do 
ámbito sociosanitario (terapeuta ocupacional) que foron subvencionadas por: 

- Programa de Cooperación da Xunta de Galicia: Traballadora do ámbito sociosanitario para 
programas de inclusión social en asentamentos chabolistas. (12 meses a media xornada) 

- Convenio co Concello da Coruña: Traballadora de perfil social para apoio ao proxecto de inclusión 
sociolaboral e cooperativa Mulleres Colleiteiras. (2,5 meses a media xornada) 

 
O GT Coop Local organiza as súas accións mediante a celebración de reunións grupais de coordinación, 
planificación estratéxica e toma de decisións nas que interveñen todas as persoas compoñentes do grupo. 
Así mesmo, existe unha coordinación co resto de grupos de traballo e xunta directiva da demarcación 
mediante reunións xerais cada mes. 
 
Establecéronse reunións específicas para aquelas persoas voluntarias de nova incorporación na que se 
leva a cabo unha presentación do grupo e unha aproximación á situación de exclusión residencial 
existente na cidade da Coruña.  

 

GAL 95/15 Proceso participativo no desenvolvemento de Itinerarios Personalizados de 
Inserción Sociolaboral e de acompañamento na posta en marcha da iniciativa de 
autoemprego Mulleres Colleiteiras S. Coop. Galega 

País/Localización Galicia, España 

Financiadores Obra Social La Caixa 

Beneficiarios Poboación de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 20.450,00 Euros 

Data de inicio Setembro 2015 

Data de finalización Outubro 2016 
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GAL 95/15 Xestión e seguimento de persoas voluntarias no marco do proxecto: “Proceso 
participativo en el desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral y de acompañamiento en la puesta en marcha de la iniciativa de 
autoempleo Mulleres Colleiteiras S.Coop.Galega”                                                                                                                                               

País/Localización Galicia, España 

Financiadores Concello de A Coruña 

Beneficiarios Poboación de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 3.000,00 Euros 

Data de inicio Setembro 2015 

Data de finalización Decembro 2015 

 

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

País/Localización Galicia, España 

Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación 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 Decembro 2015 

 

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

País/Localización Galicia, España 

Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia 

FSE 

Beneficiarios Poboación de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social. 

Orzamento total 11.778,00 Euros 

Data de inicio Decembro 2015 

Data de finalización Decembro 2016 

 

 Convenio EDAR BENS 

País/Localización Galicia, España 

Financiadores EDAR BENS 

Beneficiarios Proxecto “Mulleres Colleiteiras” 

Orzamento total 4.250,00 Euros 

Data de inicio Xaneiro 2015 

Data de finalización Decembro 2015 
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2.1 PROGRAMA DE INCLUSIÓN NOS ASENTAMENTOS CHABOLISTAS DA CORUÑA 

 
A estratexia de Cooperación Local está deseñada dende a formulación do Programa de Inclusión posto en 
marcha no ano 2012 e ao que se lle da continuidade a través das diversas actividades e proxectos 
específicos. As accións levadas a cabo neste marco teñen en conta a dimensión ampla do hábitat, polo 
que se traballa coa poboación dende un enfoque holístico, integrando os aspectos relativos á vivenda, ao 
traballo, á educación e ao benestar. Para isto faise unha exploración individualizada por cada unidade de 
convivencia co fin de iniciar un acompañamento dos procesos de acceso a un hábitat digno. 
 
Durante o ano 2015 o traballo dende cooperación local baseouse fundamentalmente en: 

- Seguimento e acompañamento da actividade diaria das participantes do proxecto de Mulleres 
Colleiteiras. 

- Acompañamento nas xestións de creación e desenvolvemento da cooperativa sen ánimo de lucro 
de Mulleres Colleiteiras. 

- Seguimento das unidades convivenciais (itinerarios habitacionais). 

- Actividades específicas de seguimento da escolarización das e dos menores. 

- Elaboración do Plan de acceso ao hábitat digno para as persoas dos asentamentos precarios da 
cidade da Coruña. 

 
 

2.1.1 PROXECTO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL MULLERES COLLEITEIRAS 
 

Dentro da área laboral enmarcada no programa de inclusión nos asentamentos chabolistas, o último ano o 
traballo concentrouse na iniciativa Mulleres Colleiteiras. A continuación descríbense os avances 
realizados: 
 
 
COOPERATIVA 
 
Dende finais do ano 2014 e durante o ano 2015 realizouse un traballo moi enfocado en sacar adiante a 
constitución da cooperativa e posta en marcha. No mes de xullo constituíuse legalmente como cooperativa 
sen ánimo de lucro (Mulleres Colleiteiras S. Coop. 
Galega) impulsada por catro das mulleres 
participantes do proxecto, dúas do asentamento 
da Pasaxe e dúas das Rañas. 
 
As catro socias traballadoras da cooperativa 
deron de alta a súa actividade no mes de 
setembro e dende ese momento están a traballar 
sen percibir remuneración algunha en concepto de 
salario, á espera de atopar o punto de equilibrio 
entre os gastos e os ingresos da empresa. 
 
No ano 2015 solicitaronse as axudas para 
cooperativas de nova creación que convoca a 
Xunta de Galicia. Dous dos tres programas 
solicitados foron concedidas para a cooperativa 
de Mulleres Colleiteiras co requisito, entre 
outros, de permanecer na actividade durante 3 
anos. 
 
Por parte de ASF realizase un seguimento e acompañamento ás socias no desenvolvemento das tarefas 
principais: recollida e almacenamento do aceite, tarefas de xestión interna da cooperativa, búsqueda de 
financiacións e apoio, actividades de formación e difusión, etc. Para a realización desta coordinación 
celébranse semanalmente asambleas da cooperativa ás que asisten ademais das socias traballadoras as 
persoas de ASF encargadas do seguimento do proxecto. 
 
Ao longo do ano 2015 fíxose tamén realidade a consecución dun espazo propio para a realización da 
actividade. A nave, na que traballarán as participantes de Mulleres Colleiteiras e onde terán o material 
almacenado, sitúase no Polígono Industrial de Iñás (Concello de Oleiros).  
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En xaneiro, o peche da empresa Reciflú coa que ASF tiña Convenio de recollida de aceite levounos a 
buscar a SB Galicia S.C., como empresa valorizadora encargada da recollida do aceite por parte de 
Mulleres Colleiteiras.  Durante todo o ano SB encargouse da recollida, inicialmente no depósito propio 
situado no punto limpo de Ledoño ata o mes de febreiro en que se produce un incidente no mesmo e, por 
parte do Consorcio das Mariñas nos retiran a autorización para almacenar o aceite de MC nese punto. A 
partir de marzo se xestiona con SB a recollida do aceite na propia furgoneta de MC, cando por parte de 
ASF sexa solicitado o servizo. Este tema dificultou bastante o traballo de recollida ao utilizar a mesma 
furgoneta de punto de almacenaxe e só dispor de espazos nos propios asentamentos para as actividades 
de limpeza dos contenedores e dos bidones. A falta dun espazo adecuado para necesidades do traballo 
cotiá orixinou crecentes tensións e problemas entre os propios habitantes do asentamento, 
nomeadamente nas Rañas, polas consecuencias negativas que este almacenamento xeraba. A empresa 
Insertega colaborou con Mulleres Colleiteiras cedendo parte da súa Nave para almacenar material de MC 
que aínda non se estivera usando. 
 
Debido á urxencia dun espazo de almacenamento e 
traballo axeitado, enfatizáronse os labores de 
xestión para conseguir o aluguer dunha nave en 
condicións económicas favorables e valorouse ,como 
a mellor opción, o alugueiro das naves dispoñibles 
no viveiro de empresas de Iñas, Oleiros. Esta 
xestión precisou de diversas reunións, visitas ao 
lugar e preparación de documentación tanto a nivel 
político como técnico que se intensificaron nos 
meses de verano ata que no mes de setembro nos 
conceden o aluguer da Nave sen coste, debido ás 
bonificacións correspondentes, durante o primeiro 
ano. Neste mes se setembro se levan a cabo 
labores de acondicionamento mínimo do espazo que 
se reducen á pintura do chan con material 
antideslizante e que facilite a súa  limpeza e se 
inician os trámites necesarios a nivel de boletín 
eléctrico.  
 
A medida que a capacidade económica o permita, o espazo irase adaptando e mellorando coa 
infraestrutura necesaria que permita seguir crecendo e consolidando o proxecto. A día de hoxe, a 
iniciativa conta cun vehículo propio e diversos materiais específicos para o desenvolvemento da 
actividade, entre eles 420 bidóns de 30l e que son fundamentais para poder seguir ampliando a rede de 
recollida en establecementos hostaleiros. Foi tamén neste pasado ano 2015, cando Arquitectura Sen 
Fronteiras fíxose socia colaboradora da cooperativa, pasando a formar parte do Consello Rector da 
mesma, no posto da secretaría. 
 
En relación á estratexia de expansión, no ámbito 
institucional, dende o mes de xaneiro se continúa 
coas  xestións para posicionarnos como entidade 
de recollida do aceite no ámbito público da cidade 
de A Coruña. Coa pretensión de ofrecer este 
servizo á administración municipal, se mantén unha 
reunión co Concelleiro de Medio Ambiente, Enrique 
Salvador, na que se lle propoñe realizar unha 
experiencia piloto de recollida con contenedores na 
rúa no barrio de Agra do Orzán. Atendendo a súa 
solicitude se prepara por parte de ASF un plano 
cos posibles puntos de recollida, en principio en 
equipamentos públicos, e unha oferta económica, 
para levar adiante esta proposta que incluía unha 
campaña de difusión nos centros escolares da 
zona. 
 
Co cambio da corporación municipal propiciouse un achegamento na liña do obxectivo de MC de convertirse 
en empresa autorizada para o servizo de recollida municipal con contenedores situados en espazo público 
e a finais de año seguen avanzando as xestións neste sentido. 
 
Asimesmo, coa idea de expansión noutros Concellos, no mes de abril realízase un achegamento de 
colaboración para realizar unha campaña de difusión do Proxecto MC con colocación de contenedores en 9 
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equipamentos do Concello de Oleiros. Esta campaña viuse interrumpida nos meses de verano e estase a 
reanudar no ano 2016. 
 
En xuño, renóvase o Convenio coa Edar de Bens, contando co seu apoio económico para a compra de 420 
bidóns de 30l para apoiar a estratexia de expansión no circuito horeca. 
En setembro mantense reunión co Servizo Social da Deputación da Coruña interesados en apoiar o 
Proxecto Mulleres Colleiteiras. 
 
No tocante á estratexia de expansión, no ámbito comercial, en febreiro se consigue un Convenio con Red 
Areas Parque, S.A, que tiene como objetivo promover entre los clientes Alcampo Coruña actitudes 
respetuosas co medioambiente, para a recollida de aceite en puntos de reciclaxe ubicados nos 
aparcamentos dos centros comerciais de Coruña e Ferrol. Asimesmo se fortalecen as relación con Erosky- 
Vegalsa, e se manteñen reunións coa intención de ampliar os centros actuais de recollida atendendo á 
expansión do Proxecto Mulleres Colleiteiras e amosaron a súa intención de colaborar atendendo ás 
necesidades materiais do Proxecto. 
 
Mantense as relacións cos cofinanciadores do Proxecto, con reunións informativas do seguemento do 
mesmo e preparación de documentación actualizada dos avances. Neste sentido nos reunimos coa 
Fundación Paideia en Abril. 
 
En outubro, ao contar coa nave, empezamos a preparar un orzamento relativo ás necesidades para o seu 
equipamento e material inventariable coa intención de presentar aos colaboradores.  
 
 
PROXECTO SOCIAL 
 
A partir da conformación da cooperativa o proxecto separase en dous ámbitos distintos coa idea de 
clarificar as responsabilidades e implicación entre todas as participantes. Por un lado a cooperativa, e 
por outro lado o proxecto social, o cal enfocase ás actividades prelaborais para adquisición de 
habilidades e experiencia que lles permitan mellorar a empregabilidade en xeral. Aquelas mulleres 
participantes que non son socias da cooperativa forman o grupo do proxecto social. Ambas fórmulas 
están íntimamente relacionadas na súa práctica e complementarias nos seus obxectivos: a unidade do 
proxecto social e da cooperativa é imprescindible para facer de Mulleres Colleiteiras unha aposta 
sostible, adaptada ao contexto e cunha capacidade de resposta real á problemática de exclusión social e 
do ámbito do traballo das súas participantes. 
 
Se ben é certo, durante o último ano a posta en 
marcha da cooperativa requeriu moita adicación dos 
recursos humanos existentes no grupo de traballo, 
o cal repercutiu negativamente no proxecto social 
debido á falta de atención e clarificación dos 
obxectivos e procesos desenvolvidos en relación á 
iniciativa provocando un paulatino desligue das 
participantes no proxecto. 
 
Nos últimos meses do ano, comézase a plantexar 
unha nova estratexia que permita recuperar a 
participación das mulleres no proxecto social. 
 
Ademais das dificultades descritas anteriormente, 
existen unha serie de barreiras que dificultan ou 
limitan a participación das mulleres no proxecto. 
Tendo en conta que a incompatibilidade horaria con certos cursos e actividades propostas dende os 
Servizos Sociais dificultaba dita participación e en moitos casos tiña consecuencias sobre as prestacións 
que estaban a percibir, iniciouse un proceso de colaboración no que se solicitou a incorporación de 
Mulleres Colleiteiras nos itinerarios de inclusión da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA). 
 
Como actividades de formación e difusión realizaronse as seguintes: participouse na edición V e VI da 
Feira da Sustentabilidade da Universidade da Coruña, na II Feira de Economía Social da cidade da Coruña 
así como en encontros para o intercambio de experiencias sobre cooperativismo “Coop é activas, procesos 
de autodesenvolvemento cooperativo” (Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, ASF-Galicia e varios 
concellos coruñeses), a Xornada Muller Rural e Emprendemento no Concello de Cambre (Asociación de 
Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, AMFAR-Cambre, A. Amas de casa Vagalume), na Fundación Luis 
Seoane presentando o proxecto, na recollida de aceite organizada pola Peña do R.C. Deportivo da Coruña 
ou en xornadas formativas relacionadas coa xerencia e xestión de empresa (Fundación Ronsel). Ademáis, 
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fíxose unha visita á empresa pública Edar Bens SA para seguir construíndo de forma conxunta un 
compromiso co medioambiente baseado no tecido e colaboración entre os axentes locais implicados nesta 
realidade. 
 
Durante os últimos meses do 2015 foron concedidas por un lado unha subvención de La Caixa para 
proxectos de inserción sociolaboral, o cal permitirá contratar a unha persoa que realice tarefas de 
xerencia na cooperativa e que permita operativizar e aumentar o rendemento da mesma. E por outro lado, 
o programa Coopera co cal se contratou a unha terapeuta ocupacional, que se encargará de por en 
marcha a nova estratexia que resulte para o proxecto social. En ambos casos, traballarán en 
coordinación co grupo de traballo. 

 
 

2.1.2 ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
Nos primeiros meses de 2015 continuouse coa 
actividade de alfabetización con persoas adultas 
residentes no asentamento de A Pasaxe, nun aula no 
Centro Cívico Municipal de Palavea (centro de 
referencia para os residentes no asentamento). A 
actividade impartíase dous día semanais: martes e 
xoves de 16-17.15h (imposible a cesión por tempo mais 
prolongado no mesmo día debido ás actividades do 
centro) por voluntarios do grupo de traballo de 
distintas disciplinas e estaba coordinada pola 
educadora social. 
 
Este ano houbo varias baixas entre o alumnado por 
diversos motivos, altibaixos emocionais, cambio de 
domicilio, non estar o voluntario de referencia, non 
ter quén lles acerque ou quen lles quede cos fillos... 
e varias incorporacións e reincorporacións, 
mantendose unha media de 4 a 10 persoas. 
 
A actividade de apoio para a preparación de probas de Educación Secundaria de Adultos coas persoas 
residentes en As Rañas e impártese os mércores e venres de 10-12h por persoal voluntario, sendo 
asimismo coordinada por unha educadora social. A asistencia das 6 persoas inscritas é moi desigual, aínda 
que non se precisa dunha atención tan personalizada como na actividade de Palavea porque os niveis, 
dentro da súa diferenza, están máis compensados. Se traballa co material de ESA publicado na web da 
Xunta, e ASF conta cun exemplar dos manuais de 1º e 2º ESA de Comunicación, Social e Científico-
Tecnolóxico. Cabe sinalar que se trata duns contidos amplísimos e que non se espera que ningunha das 
persoas inscritas obteña resultados positivos nas probas neste primeiro ano. 
 
Estas dúas actividades véronse moi afectadas coa marcha da educadora social que as coordinaba no mes 
de marzo e finalmente foron interrumpidas/ finalizadas no mes de maio por falta de asistencia. 
 
Durante todo o ano realizáronse xestións de seguemento escolar cos centros educativos de referencia 
para as persoas de As Rañas en coordinación coa Oficina de Voluntariado da UDC (OCV) en relación ao 
labor de apoio escolar que están a desenvolver cos e coas menores deste asentamento. Neste senso, no 
mes de abril, nos invitaron a participar a unha reunión de seguemento coa Directora do CEIP Manuel 
Murguía e apoiaron o noso labor de seguemento co profesorado especial do IES Elviña co obxectivo de 
prevenir o abandono escolar aos 16 anos e informar aos xóvenes de alternativas de FP para continuar a 
súa formación.  
 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SOCIAL 
 
Por primeira vez en ASF contamos con dúas alumnas en prácticas de Educación social da Facultade de 
Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. O Practicum II desenvolveuse ao longo do primeiro 
cuatrimestre, é dicir, o alumnado permaneceu na entidade 350 horas (aproximadamente catro meses, desde 
setembro a decembro de 2015). 
 
De maneira máis concreta, o seu período de prácticas iníciase o día 9 de setembro e remata o 22 de 
decembro. 
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O convenio coa facultade fixo necesaria a integración de dúas técnicas do eido da educación, que 
acompañasen e tutorizasen as alumnas ao longo do proceso, durante a estancia das practicas. 
 
As súas tarefas xiran, en primeiro lugar, en torno ao análise e coñecemento da organización e máis 
adiante, na colaboración e participación nos grupos de traballo. 
 
No grupo de traballo local, centráronse no seguimento e escolarización dos menores pertencentes ao 
poboado de asentamentos precarios de As Rañas. Para poder levar cabo dita función concretáronse as 
seguintes accións: 

- Detención e análise de dificultades e potencialidades dos menores no marco da súa comunidade e 
no sistema educativo. 

- Creación dunha base de datos que reflicte a situación académica e a ocupación dos menores. 

- Elaboración de fichas persoais de cada menor dentro das unidades de convivencia (UC), o que 
facilita o seguimento e o diseño dos itinerarios personalizados de inserción (IPI,s). 

- Ter un papel mediador entre a escola, a familia e o alumnado, facilitando a comunicación e a 
comprensión entre os distintos axentes. 

- O acompañamento: aproximación aos recursos e servizos  que máis se acerquen ás preferencias 
da persoa, acompañando na dirección na que ela quera ir. 

 
 
 
SEGUIMENTO DA ESCOLARIZACIÓN DAS E DOS MENORES 
 
Realizáronse diversas accións no marco da orientación profesional e o seguimento académico  co fin de 
dar resposta ás demandas e necesidades das e dos menores para promover o benestar da persoa e a 
mellora da súa autonomía. 

- Visita por parte do IES Elviña en As 
Rañas; Asistencia de diferentes membros 
do IES (xefe de estudos, orientadora, 
educador social e profesora de pedagoxía 
terapéutica (PT) para coñecer máis en 
profundidade ás familias. Reunión grupal 
con persoal de ASF para detectar 
potencialidades e necesidades do 
alumnado, así como visitas a domicilio 
para expoñer e acercarse a situación 
persoal de cada menor, facendo una 
aproximación da realidade cotiá da 
comunidade. 

- Reunións de seguimento co persoal de 
dirección, orientación e docencia do I.E.S 
Elviña, en colaboración coa OCV, sobre da 
situación escolar de cada alumna/o de As 
Rañas. 

- Contacto telefónico co CIFP Someso e co I.E.S de Elviña para resolver dúbidas puntuais sobre 
procesos de matriculación e facilitar o acceso do alumnado á FP Básica co fin de aumentar as 
posibilidades de continuación dentro da educación reglada. 

- Búsqueda, identificación e acompañamento de recursos para axeitalos ao itinerario de cada 
persoa: Centros para a preparación da ESA, becas comedor en colaboración con EDUCO, formación 
en debuxo e pintura en colaboración co taller de Polo, cursos de guitarra, apoio escolar, etc. 

- Actividade de lecer en As Rañas o día 9 de decembro: Gymkana con dinámicas de grupo, xogos e 
sobre o coñecemento do caló. Dirixido a rapaces e rapazas entre os tres e os dezaoito anos. 

 
 
 
2.1.3 ÁREA DE HABITABILIDADE 
 
En Xaneiro continuamos co proceso de acompañamento á poboación de As Rañas na presentación de 
alegacións ao Concello de A Coruña, área de Medio Ambiente, co apoio do avogado Fran del Buey. O 
asentamento de As Rañas atópase incluído na área de afección do vial de acceso ao Porto Exterior 
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conexión AC-14, por este motivo os residentes foron notificados o 24 de novembro de 2015 da 
información pública do Plan Especial e do prazo para a presentación das alegacións. ASF estivo 
acompañando tanto o proceso de información urbanística, de recopilación de datos a nivel técnico, 
histórico e xurídico e de presentación de alegacións (ver recopilación de información relativa a alegación 
vial AC-14). Con motivo da preparación desta alegación se realiza unha recopilación de padrones 
históricos e de convivencia de todas as personas de Rañas, un informe técnico da situación do 
asentamento, un informe histórico das intervencións municipais levadas a cabo no asentamento e se 
establecen canles de comunicación e de participación coas familias. 
 
Dende Febreiro ata Agosto trabállase na identificación, no diagnóstico e na xestión de axudas de 
emerxencia para levar adiante accións en relación a 2 UC’s de As Rañas que se valoran coma accións de 
emerxencia social e se informan ao Concello para dotar de fondos e poder levalas adiante co apoio 
técnico e social de ASF. Trátase de accións vinculadas ao ámbito da accesibilidade (caso R-06) e ao 
ámbito da salubridade (caso R-08). Realizouse a identificación da necesidade cos usuarios, o informe do 
diagnóstico ocular da situación habitacional, a proposta técnica e social e o seguemento e acompañamento 
na execución da proposta. 
 
En Febreiro e Marzo seguiuse traballando na recopilación de información técnica sobre a situación de cada 
UC afectada pola orden de derribo da Nave La Toja en Pasaxe, realizando informes técnicos 
individualizados e diagnósticos específicos enfocados á presentación de propostas á propiedade e ao 
Concello a partir das aspiracións das persoas afectadas. 
 
Durante todo o ano se realiza seguemento dos ItHab de UC’s que o solicitan, tanto coa poboación dos 
asentamentos (P-18, P-17, P-39, G-03, P-08, P-10, P-28, R-01) coma con UC’s xa realoxadas en vivendas 
normalizadas (P-24, G-12, G-06, G-04), en distintas xestións vinculadas á vida cotiá.  Non se incidiu moito 
nesta liña de acción por considerarse que as medidas existentes para favorecer o acceso a un hábitat 
digno, por parte da administración municipal,  non se adecuaban ás necesidades reais das persoas 
habitantes dos asentamentos precarios. 
 
Nos mes de Xuño, co acompañamento á nova corporación municipal aos asentamentos, empezouse a falar 
da necesidade de redactar un Plan de acceso á vivenda, proceso no que se implicou a entidade ASF por 
considerar necesario a implementación dun Plan real de acción que adecuara as medidas propostas dende 
a administración á realidade existente nos asentamentos precarios de A Coruña. 

 

PLAN DE ACCESO AO HÁBITAT DIGNO PARA AS PERSOAS HABITANTES  DOS ASENTAMENTOS PRECARIOS 
NA CIDADE DA CORUÑA (PAHD 2016)   
 
O Plan de Acceso ao Hábitat Digno para as persoas habitantes  dos asentamentos precarios na cidade da 
Coruña (PaHD 2016) vén dado pola decisión e compromiso do Goberno Municipal da Coruña de eliminar a 
situación do chabolismo mediante un enfoque integral, coordinado e coherente co modelo actual de cidade 
inclusiva. Este proxecto foi impulsado e liderado pola Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda en colaboración coas concellerías de Participación e 
Innovación Democrática, Igualdade e Diversidade, Emprego e 
Economía Social, Medio Ambiente e Sostenibilidade e Xustiza 
Social e Coidados. O deseño e redacción foron levados a cabo 
entre setembro e novembro do 2015 pola entidade Arquitectura 
Sen Fronteiras (ASF-Galicia) e incorporou a súa experiencia dos 
últimos cinco anos de traballo. 
 
ASF foi unha das entidades invitadas a presentar unha oferta 
técnica e económica para a redacción dun Plan de acceso ao 
hábitat digno para as persoas habitantes de asentamentos 
precarios na cidade de A Coruña e a súa proposta foi 
seleccionada entre os 5 participantes, no mes de agosto de 
2015. 
 
O proceso de elaboración e redacción do Plan tivo lugar entre 
os meses de setembro e novembro de 2015. O traballo de ASF-
Galicia como redactora do Plan basouse na colaboración cos 
axentes políticos e técnicos así como da propia poboación dos 
asentamentos para transmitir de forma real a importancia da 
situación do chabolismo na Coruña e as súas consecuencias na 
vida cotiá das persoas. 
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No plano político, celebráronse reunións de información e coordinación co Equipo de Goberno así como a 
presentación e revisión do documento en varias fases do proceso para a recollida de observacións. A 
identificación de competencias e recursos nas diferentes áreas administrativas do Concello da Coruña e a 
inclusión de propostas e comentarios foron os principais obxectivos destas reunións e revisións. Entre 
estas reunións celebráronse de xeito individualizado con cada unha das Concellerías implicadas no Plan, 
citadas con anterioridade, en xeral coa asistencia da persoa concelleira e da asesora, reforzándose o 
número de reunións coas concellerías de Igualdade e Diversidade e con Participación e Innovación 
Democrática incidindo no organigrama de recursos humanos existentes. Asemesmo mantiveronse outras 
reunións de coordinación entre varias concellerías, nomeadamente con Rexeneración Urbana e con Xustiza 
Social. 
 
Realizáronse varias reunións comunitarias coas persoas habitantes dos asentamentos co obxectivo de 
informar sobre o desenvolvemento do Plan e de promover a súa participación como axentes protagonistas 
do proceso. Así mesmo, tiveron lugar visitas por cada familia ou grupo de familias para clarificar dúbidas 
e recoller certa información base que permitise definir unha tendencia por cada asentamento. Estas 
reunións comunitarias foron posibles en As Rañas e A Pasaxe; para o caso de O Portiño tiveron lugar 
dúas reunións con informantes clave pertencentes á Asociación de Veciños do Barrio de O Campanario e 
con influencia dentro da comunidade. O tema foi exposto con certa prudencia e evitando na medida do 
posible a creación de expectativas ou interpretacións erróneas sobre cáles serían os procedementos. 
 
Entre o equipo de traballo contouse coa aportación dunha asesoría técnica impartida por Santiago Avión 
que consistiu en asesoramento continuo en cuestións específicas do Plan e sesións presenciais que 
resultaron estratéxicas para a redacción do documento. 
 
Ademais das personas que realizaron a asistencia técnica proposta para dirixir, coordinar e dinamizar a 
redacción do Plan contouse coa colaboración de todo o grupo de cooperación local que se implicou 
intensamente no Proxecto. Ademáis, o Plan incorpora a experiencia e información acadada por ASF-Galicia 
no traballo coa poboación dos asentamentos nos últimos anos. 

 
A entrega do borrador realizouse o 30 de novembro, tal 
como indicaban as bases. Sobre este documento recibíronse 
comentarios e aportacións por parte do Concello e a partir 
dunha máis detida revisión por parte de ASF, rematouse e 
entregouse o documento definitivo o 22 de xaneiro de 2016. 
 
O equipo de traballo de ASF-Galicia conta cunha base de 
documentación no que se recollen as preparacións e actas 
das reunións cos diferentes interlocutores implicados, 
a información e conclusións extraídas das diversas reunións 
comunitarias e por UC, o proceso de planificación do traballo 
de elaboración do Plan así como a totalidade do material 
empregado. 
 

2.1.4 ÁREA DE SAÚDE 
 

Os obxectivos e funcións iniciais formulados para a estancia da terapeuta ocupacional véronse 
modificadas e concretadas nos diferentes proxectos e actividades. Aportar e reflexionar no traballo cotiá 
da organización dende unha perspectiva ocupacional da saúde e o benestar converteuse nun dos 
principais obxectivos dentro do marco deste programa de cooperación. Deste xeito, a saúde e o benestar 
son compoñentes transversais presentes en tódalas accións relacionadas coa participación cotiá. 
 
 

2.2 ACOMPAÑAMENTO ACTIVIDADE EPD: OBRADOIRO E ENTREVISTAS PARA RELATOS 
 

Dentro do proxecto deste ano do grupo de educación para o desenvolvemento realizáronse, en 
colabroación coa asociación cultural Tinta Bacanal, dúas actividades vencelladas ao grupo de cooperación 
local. A primeira delas foi un obradoiro de escritura creativa cos nenos e nenas dos asentamentos da 
cidade, que tiña como obxectivo traballar a creatividade e as ferramentas de comunicación da infancia e 
adolescencia deste contexto. Os obradoiros realizáronse ao longo do mes de outubro e novembro cun 
total de seis sesións, coa participación dunha media de 10 -11 nenos e nenas entre os 8 e os 16 anos. A 
actividade desenvolveuse fundamentalmente no espazo cedido por la escola de arquitectura de A Coruña. 
Ademáis, realizáronse dúas sesións exteriores: una no Castelo de San Antón, que serviu de ambientación 
para a creación de historias e personaxes, e outra na Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez. 
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O balance xeral desta actividade foi moi positivo, a rapazada mostrou dende o comezo un grande interese 
na escritura e, dende logo una enorme capacidade creativa. Finalmente, todas a historias creadas ao 
longo do obradoiro recopiláronse nunha publicación en formato revista: Nós contamos, que se repartirá 
a cada participante xunto con un agasallo nunha presentación lúdica na que eles serán os narradores e 
protagonistas. Cerrouse a actividade coa promesa de repetila e, sobre todo, de tentar realizala cos 
nenos e nenas do asentamento de A Pasaxe. 
 
A segunda actividade foi a recopilación das historias de vida de cinco familias dos asentamentos de As 
Rañas e A Pasaxe para formar parte dunha divulgación escrita que busca retratar diferentes testimonios 
de familias na súa loita polo dereito a un hábitat digno, nos contextos nos que Arquitectura Sen 
Fronteiras está a traballar. Para elo, recolléronse en paralelo os retratos de seis familias 
guatemaltecas  cuxa historia, se ben parte dun contexto xeopolítico moi diferente, acada matices común 
no que se refiere ao desexo de lograr n hábitat propio, un fogar. Todo este traballo desenvolveuse 
entre os meses de xullo e decembro e fructificou nunha publicación: C iudadanía Inv is ible , que será 
distribuida nas bibliotecas e nos centros de educación pública, así como tamén en Guatemala, ademáis das 
propias familias participantes que recibirán un exemplar xunto co noso total agradecemento por 
mostrarnos parte da historia das súas vidas. 
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3 .  EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO | 
 

3.1 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 

Colaboradores Universidade da Coruña, Oficina de Medio Ambiente, Grupo de Investigación Persoa 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

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

Orzamento total 51.611,77 Euros 

Data de inicio Outubro 2014 

Data de finalización Outubro 2015 
 

O proxecto xurdiu para continuar o traballo realizado coa Universidade da Coruña durante os anos 2013 e 
2014 no Proxecto D’Habitat. A proposta tivo como obxectivo sensibilizar e formar sobre o dereito ao 
hábitat na ensinanza secundaria e universitaria de Galicia. Buscouse visibilizar a diversidade de realidades 
e problemáticas en torno ao hábitat e ás súas dimensións transversais e introducir, na universidade, os 
contidos técnicos e as ferramentas básicas para achegarse ao hábitat con un enfoque social. 
 
Ao longo de trece meses entre os anos 2014 e 2015 desenvolvemos unha serie de actividades en centros 
educativos de primaria e secundaria e diversas facultades da universidade como Escola Técnica Superior 
de Arquitectura, a facultade de Ciencias de Educación ou Dereito. 
 
Levamos a cabo a segunda edic ión do curso en l iña Hábitat a Escala Humana. Fixemos unha 
revisión e corrección dos seus contidos incorporando dous 
novos temas fundamentais á formación: unha introdución ao 
hábitat desde un punto de vista antropolóxico e un módulo 
específico relacionando hábitat e xénero. Ambos temas 
foron desenvolvidos por equipos con ampla experiencia na 
materia. 
 
Durante os dous primeiros mes es do proxecto contactamos 
con oito profesores e profesoras de diferentes escolas de 
arquitectura da Península Ibérica que estivesen a 
investigar sobre procesos de desenvolvemento para 
participar nun encontro académico de intercambio de 
experienc ias na ETSA da Coruña. Durante este encontro 
fíxose patente a posibilidade de incorporar unha materia ao 
plan de estudos sobre hábitat que hoxe en día está dentro 
da oferta académica. 
 
Organizamos a terce ira edic ión do seminar io Hábitat 
a Escala Humana. Para complementar o novo módulo do 
curso en liña, a relación entre hábitat e xénero foi o fío 
condutor das seis conferencias que finalmente se levaron a 
cabo nos meses de abril e maio.  
 
No mes de outubro celebramos a Semana do Hábitat con varias actividades relacionadas con 
actuacións sociais e ambientais na mellora da nosa contorna. Contamos coa colaboración da Oficina de 
Medio Ambiente que nos cedeu unha exposición sobre a pegada ecolóxica ademais dun pequeno ciclo de 
palestras e mesas informativas. 
 
O traballo na ensinanza primaria e secundaria centrouse en dúas actividades. Por un lado elaborouse 
unha plataforma web onde aloxar todos os recursos didáct icos de Educación para o 
Desenvolvemento de ASF. O obxectivo desta web foi que o profesorado interesado no hábitat puidese ter 
un acceso doado ao material. Contamos co asesoramento do Proxecto Terra, que conta con ampla 

Conferencia de Yayo Herrero no seminario 
Hábitat a Escala Humana 
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experiencia na educación formal en Galicia, para conseguir un resultado adaptado ás necesidades dos 
centros. 
 
Por outro, ao longo do curso escolar 2014/2015 
realizamos numerosas charlas de sensib i l izac ión 
medioambiental sobre a reciclaxe do aceite usado 
en centros educativos da área metropolitana da 
Coruña nas que se contou coa participación das 
compañeiras do proxecto de inserción laboral de 
Mulleres Colleiteiras. Tamén acudimos a varios 
centros para desenvolver o v ideoforum da 
tr i loxía audiov isual dos asentamentos 
chabol istas. Durante estas sesións proxectamos os 
diferentes documentais ademais de realizar unha 
serie de xogos e dinámicas que promoven a reflexión 
e o debate no alumnado. Finalmente, pensando non 
soamente no traballo directo na aula coa infancia e 
xuventude, impartimos varias sesións ao profesorado 
interesado para conseguir unha maior capacidade de 
réplica dos obxectivos do proxecto. Participamos en 
cursos organizados para o profesorado do Proxecto 
Terra e da Asociación Sociopedagóxica Galega 
ademais de acudir aos Master de Ensinanza Secundaria e Didácticas Específicas da Universidade da 
Coruña. 
 
 

3.2 PROXECTO DIFUSIÓN DEREITO HÁBITAT 2015-2016 
 

GAL 90/15 Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais a 
través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da 
área metropolitana da Coruña. 

País/Localización Galicia, España 

Colaboradores Tinta Bacanal 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

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

Orzamento total 42.512,00 Euros 

Data de inicio Agosto 2015 

Data de finalización Novembro 2016 
 

O obxectivo deste proxecto é formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos 
centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria. Con esta proposta damos continuidade a 
dous proxectos anteriores nos que traballamos conxuntamente coa Universidade da Coruña e o Proxecto 
Terra. Nesta ocasión, colaboraramos coa asociación de escritura Tinta Bacanal que nos da soporte en 
todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico. 
 
A proposta nace dunha análise sobre a situación educativa despois de observar a escasa formación 
específica sobre hábitat no contexto universitario galego e o descoñecemento sobre o dereito ao hábitat 
nos colexios e institutos da área metropolitana da Coruña. Para contribuír a solucionar este problema 
estanse desenvolvendo numerosas actividades nos dous contextos que se unifican a través de dous eixes 
transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero. 
 
Levamos a cabo a terceira edición do curso en l iña Hábitat a Escala Humana: o dereito ao 
hábitat desde un enfoque de xénero e desenvolvemento sost ible . Neste curso desenvolvemos 
os conceptos fundamentais asociados ao hábitat e as súas dimensións así como ferramentas para a súa 
xestión dende un punto de vista social. 
 
Acompañando o curso en liña, desenvolveremos durante os meses de abril e maio a cuarta edición do 
Seminar io Hábitat a Escala Humana, ciclo de conferencias sobre experiencias en torno ao hábitat. 

Videofórum nos centros educativos 
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Desde o inicio do proxecto elaboramos o podcast Habitando con 
periodicidade mensual. Cada episodio adícase a un tema específico no que 
se reflexiona sobre todos aqueles aspectos que acompañan día a día ao 
traballo de ASF Galicia na defensa do dereito a un hábitat digno: hábitat 
e infancia, espazos públicos, xénero, persoas refuxiadas... 
 
Organizamos certame Catro Paredes de i lustrac ión e relato 
breve na univers idade. Todas as propostas recibidas quedarán 
recompiladas nunha Antoloxía de contos no que a loita polo hábitat será 
o fío condutor.  
 
En contraposición a estes textos de ficción elaborouse o libro 
C idadanía inv is ible . Esta publicación recolle retratos ou h istor ias 
de vida dos grupos de persoas cos que habitualmente traballamos nos 
nosos proxectos: os asentamentos chabolistas de A Coruña e as comunidades rurais de Retalhuleu, 
Guatemala.  
 
A comezos do mes de outubro do ano 2016 celebrarase a Semana do Hábitat . 
 
O traballo nos centros escolares centrouse na realización dun diagnóst ico part ic ipat ivo que nos 
ofrecese información sobre a situación actual de coñecemento do dereito ao hábitat na educación 
secundaria. Participaron tres centros da área metropolitana da Coruña: o IES Ramón Menéndez Pidal, o 
Colexio Plurilingüe Compañía de María e o IES Isaac Díaz Pardo. Esta ferramenta servirá para aterrar e 
centrar as futuras intervencións de ASF nos centros escolares. 
 

Para finalizar organizamos unha ser ie de obradoiros 
sobre escr itura cos nenos e nenas do asentamento 
chabolista de As Rañas. Durante seis sesións levadas a 
cabo en sitios singulares como o Castelo de San Antón 
ou a casa de Wenceslao Fernández Florez os e as 
rapazas redactaron contos, inventaron historias e 
ilustraron relatos a través de dinámicas e xogos que 
espertaran a súa maxín. Finalmente todo o material 
recompilouse na publicación “Nós contamos”.  
 
 
 

 
3.3 PLAN PROXECTA 

 

 Colaboración co Proxecto Terra dentro do Plan Proxecta 

País/Localización Galicia, España 

Colaboradores Proxecto Terra 

Promotores Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria 

Beneficiarios Centros educativos de primaria e secundaria de Galicia. 

Data de inicio Setembro 2015 

Data de finalización Xuño 2016 
 

Tras varias colaboracións puntuais en proxectos de educación anteriores, desde o Proxecto Terra 
ofrécennos a proposta de presentar conxuntamente un programa para o Plan Proxecta do curso 
2015/2016 da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.  
 
Esta iniciativa está dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas 
educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, 
nos cales se inclúe a educación en valores. 
 

Portada do podcast Habitando 
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O tema escollido para seren traballado nos centros 
educativos foi o Dereito ao Hábitat. Compartimos a Unidade 
Didáctica Dereito ao Hábitat así como todo o material 
dispoñible na web de recursos educativos. A proposta foi moi 
ben recibida e trinta e seis centros das catro provincias 
galegas mostraron interese. Ao longo de todo o curso escolar 
promoverán a realización de proxectos baixo esta temática. 
 
Durante os próximos meses ASF dará apoio e seguimento aos 
centros interesados a través da realización de actividades 
nas aulas, encontros co profesorado e asesoramento das 
iniciativas desenvolvidas.  
 
Consideramos participación de ASF neste programa altamente 
positiva xa que permite achegarnos a centros aos que 
noutras condicións teríamos máis límite de acceso. 
 

 
 
3.4 EVENTOS E ACTIVIDADES 

 
ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DO GT | Xuño 2015 – Febreiro 2016 

Ao longo da segunda parte do ano 2015 o grupo de traballo comezou a desenvolver o seu plan 
estratéxico para o trienio 2016-2018. A través dun exercicio de posta en común de todos os intereses, 
preocupacións e inquietudes das persoas voluntarias do grupo chegouse a elaborar un mapa de 
obxectivos a conseguir, unhas iniciativas estratéxicas para acadalos e unhas metas a alcanzar. Agárdase 
que este documento sirva como referencia para orientar o traballo do grupo durante os próximos anos. 
 
 
PARTICIPACIÓN NO FORO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E CIDADANÍA 
GLOBAL | Outubro 2015 

Estas xornadas enmarcáronse nun proxecto de investigación sobre a Educación ao Desenvolvemento da 
ONGD Solidariedade Internacional ademais de no marco do proceso da elaboración da Estratexia Galega de 
Educación e Comunicación para o Desenvolvemento impulsada pola Xunta de Galicia. A vontade deste foro 
foi aunar esforzos, crear sinerxías e espazos participativos con entidades do sector da cooperación 
galega para coñecer, reflexionar, debater e analizar o traballo feito en ED como ferramenta de 
transformación social e facer fronte aos novos retos que a sociedade actual propón. 
 
Desde a Coordinadora Galega de ONGD convidáronnos a participar durante a primeira xornada na mesa de 
experiencias centrada en visibilizar a realidade de ED en Galicia compartindo tempo e espazo con persoas 
responsables do Plan Proxecta, da rede mediadora e do Teatro da Oprimida. Durante a nosa intervención 
explicamos o traballo realizado nos últimos anos na educación secundaria, na universidade e a compoñente 
de educación do proxecto local de inserción laboral de Mulleres Colleiteiras. 
 

PARTICIPACIÓN NAS XORNADAS DE ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA GALEGA DE EDUCACIÓN E COMUNICACIÓN 
PARA O DESENVOLVEMENTO | Decembro 2015 

A Xunta de Galicia, a través da cooperativa galega Tempo de Loaira, iniciou durante 2015 o proceso de 
elaboración da Estratexia Galega de Educación e Comunicación para o Desenvolvemento. Como todas as 
entidades e persoas vinculadas ao eido da educación ao desenvolvemento, ASF foi invitada a participar 
nos encontros presenciais organizados en cada unha das provincias galegas. Durante a xornada celebrada 
na Coruña compartimos voces, visións e necesidades a través dun encontro onde o xogo foi o fío 
conductor. 
 
Posteriormente, nun encontro colectivo en Santiago de Compostela ao que tamén acudimos traballáronse 
propostas concretas para consensuar prioridades e obxectivos. 
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4 .  FORTALECEMENTO | 
 

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

País/Localización Galicia, España 

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 
 

O proxecto de fortalecemento formulouse para mellorar a eficacia dos mecanismos internos da 
organización, adaptándose ás novas realidades externas e internas, para o mellor desenvolvemento da 
misión. E na búsqueda de este obxectivo, formuláronse diferentes actividades en tres liñas de actuación.  
 
Por un lado está a mellora da organización interna, na que a través do proceso de facilitación se 
empezou a fortalecer a estrutura a través de coñecer a posición de cada un e unha organización das 
tomas de decisións que se están a dar nos últimos tempos, sendo máis operativos. 
 
Outra das liñas era a mellora formativa da equipa de persoas que forman Arquitectura Sen Fronteiras, a 
través da elaboración dun Plan de Formación, xunto cun Manual para os Novos Voluntarios que permiten 
dar unha formación inicial; e as formacións sobre metodoloxías participativas, sistemas de información 
xeográfica e dereito á vivenda. Todo os coñecementos que se adquiriron nestas formacións foron 
incorporados aos proxectos que se están a levar a cabo nos diferentes grupos de traballo. 
 
E por último a liña da campaña de visibilización do traballo que se fai dende Arquitectura Sen Fronteiras, 
con motivo do cambio de nome na búsqueda de mostrar a versatilidade e incorporar a perspectiva de 
xénero tamén no nome. Para desenvolver esta liña se fixeron tres pequenas actividades, un pequeno 
vídeo, un mural fotográfico e un concurso dun logo para a campaña de modificación de nome. 
 
Os mecanismos de execución do proxecto realizouse por encargados de cada actividades e reunións nas 
que se analizaba o avance do proxecto, o responsable da execución e seguimento continuado do proxecto 
realizouse dende a Xunta Directiva que foi analizando o transcurrir do proxecto. 
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GAL 91/15 Proxecto de concolidación de ASF-Galicia como un referente en materia de 
dereito ao hábitat  

País/Localización Galicia, España 

Financiadores DX Cooperación Exterior, Xunta de Galicia 

Beneficiarios Voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras 

Orzamento total 25.175,25 Euros 

Data de inicio Agosto 2015 

Data de finalización Novembro 2016 
 

En Agosto de 2015 comenzou un novo proxecto de fortalecemento que complementa o traballado no 
anterior proxecto nas liñas de melloras a través do proceso de facilitación e traballo grupal das 
responsables dos grupos de traballo, persoal técnico, persoas da xunta directiva e o voluntariado; 
avanzando nas principais dificultades que se estaban a descubrir. 
 
Outra das liñas de traballo que se comezou vai encamiñada na liña de formación do Plan de Formación 
que se elaborara no anterior proxecto. Durante o 2015 se comezou coa formación de Open Street Map, 
que complementaba a formación de Sistemas de Información Xeográfica do anterior proxecto. O resto de 
formacións se desenvolverán ao longo do 2016. 
 
A finais de ano tamén se realizou unha diagnose da comunicación que se estaba a desenvolver na 
demarcación, de cara a mellorar a comunicación interna, comunicación externa, e a relación cos medios de 
comunicación. Na diagnose participou o grupo de comunicación, e se presentaron unha serie de melloras 
que se empezaran a aplicar ao longo do ano 2016.  
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5 .  COMUNICACIÓN | 
 
En maio de 2015 constituíuse un grupo de traballo específico de comunicación co obxectivo de potenciar a 
comunicación tanto interna como externa da organización. O grupo conformouse con voluntarios e 
voluntarias entre os e as que xa existía certa sinerxia de traballo ao encargarse desde facía tempo 
deste labor, ademais de tamén pertencer ao GT de Comunicación de ASF España. 
 
O grupo planteouse inmediatamente cal debería ser a estratexia a seguir, e coa mentorización de Tempo 
de Loaira realizou un DAFO. Sen chegar a elaborarse ningún documento de maior calado, o DAFO axudou a 
expor cal debería ser o obxectivo do grupo dentro da demarcación: 

 
• Visibilizar o labor que se estaba desenvolvendo na organización cara fóra 
• Servir de apoio ao resto de grupos 

o Na súa comunicación interna: xestión de listas de correos, elaboración de manuais, etc. 
o Na súa comunicación externa: publicación de noticias, difusión de actividades, elaboración 

de documentos, etc. 
 

A raíz do proxecto de Fortalecemento, entre outubro e decembro procedeuse a unha diagnose de todo o 
relativo á comunicación da demarcación, da que se encargou a empresa Comunika. A diagnose produciu un 
informe da situación actual e un plan de mellora e seguimento a desenvolver durante o 2016. Á vez o 
proxecto prevé a formación do voluntariado en certos aspectos para mellorar tamén durante o 2016. 

 

ÁREAS DE TRABALLO 
 

Comunicación interna 
 
Potenciouse a comunicación entre todas as persoas da demarcación e entre as que conforman cada un 
dos grupos de traballo xestionando e administrando diferentes listas de correo e grupos de mensaxería 
(whatsapp). Tras a diagnose mencionada chegouse á conclusión da necesidade de atopar algunha 
ferramenta que mellorase o existente para o que desde finais de ano o propio grupo de comunicación 
está a utilizar a modo de proba ASANA como xestor de tarefas. 

 
 

Web da demarcación 
 

Ao longo de 2015 procedeuse á creación de novas páxinas de temáticas concretas dentro da web e 
engadíronse novos banners e ligazóns nos distintos menús de navegación, ademais de redactar e publicar 
regularmente noticias, comunicados, anuncios, etc. sobre a organización e actividades dos diferentes 
grupos de traballo. Na figura adxunta recóllense diversas estatísticas sobre a actividade da web ao 
longo do ano. 
 
O grupo de comunicación colaborou estreitamente co grupo de educación para o desenvolvemento no 
podcast Habitando, encargándose de todo o proceso de edición e publicación do mesmo. 
 
Durante a diagnose efectuada chegouse á conclusión de que o deseño actual da web resulta inadecuado e 
sumamente mellorable, a pesar dos mellores resultados nos aspectos máis importantes que as 
estatísticas do sitio ofrecen respecto ao ano 2014. Determinadas recomendacións puxéronse en práctica 
como a inclusión dun maior número de imaxes que fagan máis atractiva a navegación ou o emprego dun só 
idioma, optándose polo galego como única lingua. A implementación do resto de medidas supoñerá unha 
total remodelación da estrutura do sitio e mesmo un cambio do xestor de contidos utilizado na 
actualidade. Implementación a desenvolver ao longo de 2016. 
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Redes Sociais 

 
A día de hoxe a xestión de redes sociais volveuse imprescindible para lograr unha difusión adecuada das 
noticias, comunicados, etc., e para achegarse e comunicarse dun xeito directo coa sociedade en xeral. Por 
tanto, a parte de xestionar todo o correo entrante a través do formulario de contacto existente na 
web, os esforzos do grupo centráronse en Facebook, Twitter e Youtube. 
 
O maior protagonismo a este respecto recaeu en Facebook. Alí publicáronse todas as noticias da web e 
do podcast Habitando, e para manter unha regularidade constante enlazáronse outras noticias, eventos, 
etc. alleos a Arquitectura Sen Fronteiras, pero que consideramos de interese para o público que segue á 
nosa organización. Para iso deseñouse unha ferramenta democrática de uso interno cuxo obxectivo é 
decidir que debe ser compartido e que non. 
 
A día de hoxe, as directrices de Arquitectura Sen Fronteiras España indican que as demarcacións 
territoriais non deben ter unha conta propia de Twitter, e utilizar de forma conxunta a conta a nivel 
nacional. Confiamos que en breve modifíquese dita consideración, pero á espera de que isto suceda, 
creouse unha conta única e exclusivamente para o podcast Habitando por considerarse imprescindible 
dadas as necesidades características para a difusión do podcasting en España na actualidade. 
 
Por último Youtube serviu de repositorio para todos os vídeos xerados nas actividades dos distintos 
grupos: conferencias, mesas redondas, etc. O grupo de comunicación encargouse tanto da súa edición como 
da súa publicación. 
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ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA 
 

A demarcación de Galicia, en concreto os e as integrantes do grupo de comunicación, contribuíu 
significativamente á xestión da comunicación de Arquitectura Sin Fronteras a nivel nacional, achegando o 
groso do seu voluntariado, liderando a publicación do boletín electrónico e a xestión das súas redes 
sociais, e contribuíndo á da súa web. Especial mención para a elaboración do boletín electrónico, na súa 
maquetación, recompilación e redacción de noticias, axenda e publicación. 
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6 .  CAPTACIÓN | 
 
A finais de 2015 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 2015 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. 
- Instalación dunha mesa de Nadal na ETSAC durante a semana do 15-18 de Decembro. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mesa de nadal 2015 
 
En resumo, os resultados da campaña son os seguintes: 
 
CONCEPTO UDS. VENDIDAS BENEFICIO 
Lotería de Nadal 369 369,00€ 
Morralitos 1 15,00€ 
Cadernos 26 87,00€ 
Metros 2 6,00€ 
Tazas 3 18,00€ 
Chaveiros 4 8,00€ 
Axendas 29 232,00€ 
 TOTAL 735,00€ 
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7 .  VOLUNTARIADO E FORMACIÓN | 
 
En setembro 2015 nace o grupo de traballo de Voluntariado e Formación e a figura de Responsable de 
Formación, carencias observadas durante os proxectos de Fortalecemento. Prodúxose ademais neste 
momento, o relevo no posto de Responsable de voluntariado. 
 
Con estas dúas persoas e o apoio de dúas voluntarias, comézanse a traballar nas actividades do grupo, 
que se explican aquí separadas en dous bloques: 
 
FORMACIÓN 

- Posta en marcha e recepción da documentación do Plan de formación de ASF Gal ic ia . 
Realizase unha asistencia técnica para a realización de: 

 
• Plan de formación continua de ASF Galicia 

Autoría _ Paula Morales y Lucía García-Cernuda 
Responsable_ Alberto Fortes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guía de formación para novas persoas voluntarias de ASF España. 
Autoría_ Edgar Medina y Ana Rivas 
Coordinación_ Adrián Ferreiro 
Responsable_ Alberto Fortes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Implantac ión do plan de formación b ianual : 
Actualizar o banco de recursos educativos no drive e posta en marcha dos Itinerarios Formativos 
para o perioro 2015-17. 
 
A primeira formación priorizada polos grupos de traballo foi “Autorregulac ión e 
autocontrol” e levouse a cabo por unha das voluntarias do grupo, coa asistencia de 10 persoas 
de todos os grupos de traballo. 
 
Tratouse dun obradoiro práctico onde se desenvolveu un traballo de reflexión colectiva sobre 
temas como a forma de traballo da organización e a súa cultura, e de temas individuais como os 
nosos roles na organización e a nosa capacidade de poñer límites, coa meta de plantexarnos se 
e necesario o cambio hacia a autorregulación e a xestión do tempo e porqué. 

 
- Xestión das formacións pr ior izadas no proxecto de fortalecemento: 

 
• Cursos en Liña Introdución ós Sistemas de Información Xeográfica con GvSig 

 Data 3 de novembro ao 20 de decembro 2014 
Organizado e impartida por Cartolab Alberto Varela 
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Duración:  (50h) 
Participantes ASF: Miguel Ángel Fernández, Soledad Bugallo, Jose Araujo, María 
Alonso, Cristina Nieto, Lucía García-Cernuda, Alberto Fortes. 
 
Obradoiro virtual na cal familiarizarnos co entorno do programa GvSig, software de 
licencia libre, coa cal familiarizarnos na contorna dun Sistema de Información 
Xeográfico. O curso consta de 8 Módulos Didácticos, que comprenden desde la 
conceptualización y necesidad de los Sig, a la comprensión del interfaz del GvSig, 
edición de entidades,  las operaciones básicas - intersecciones, solapamientos, etc- y 
creación de mapas e impresión de resultados. 

 
• Sesión Práctica e aplicada nos Asentamento de A Pasaxe a través de GvSig  

Data 17 Setembro 2015 
Organizado e impartida por Cartolab Alberto Varela 
Duración: 8h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF:  Jose Araujo, Cristina Nieto, Lucía García-Cernuda, Alberto Fortes, 
Soledad Bugallo, Ana Rivas. 
 
Aplicación práctica e concreta dos coñecementos adquiridos no curso en liña previo e 
a súa aplicación nun contexto de traballo de ASF Galicia. Centrase en analizar 
lugares de traballo do GT Local, e en especial o asentamento de A Pasaxe. Para elo 
partendo do plano en Cad desenvolvese o proceso de sistematización, transformación 
a Shape e realización de operacions básicas cos datos reais que manexa o día a día 
do grupo. Ademáis fíxose unhauna aproximación a ferramentas de visualización 
xeográfica en línea de interese que ofrecen unha atractiva e efectivo deseño - 
CartoDB -. 

 
• Curso Hábitat a Escala Humana 

Data Xaneiro  a Xuño 2015 
Organizado ASF Galicia e impartida por Qatay 
Duración: 100h 
Tipo: en liña 
Participantes ASF: Laura Rial, Jose Araujo, Lucía García - Cernuda, Arancha Garnelo 
y Soledad Bugallo. 
 
 Desde Asf se beca la realización del curso en liña de varias personas voluntarias de 
ASF Galicia, en el curso completo. 

 
• Obradoiro de Formulación de Proxecto de Educación para o Desenvolvemento. 

Data 26 de marzo 2015 
Organizado Coordinadoda Galega ONGD e impartida por Tempo de Loaira 
Duración: 8h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda e Soledad Bugallo. 
 
Obradorio presencial realizado por Tempo de Loaira, que foi a avaliadora de 
proyectos na convocatoria 2014. Achegando as súas impresións sobre os erros máis 
comúns, e a visión de preparación para a convocatoria de Educación 2015. 

 
• Curso de Sabiduría Colectiva. Ferramentas para fomentar a participación e a creatividade 

en grupos. 
Data 24 ao 26 de abril 2015 
Organizado e impartida por Ceida 
Duración: 16h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Lara Medín, Paula Morales, Bea Sierra, Carolina Jack. 
 
As asistentes realizan un documento de sistematización o cal se incorpora ós 
recursos formativos de ASF para a súa consulta. En resumo e síntesis puedese decír 
que a metodoloxía de aprendizaxe do curso foi principalmente práctica. Para o seu 
desenrolo levaronse a cabo as siguientes dinámicas: 
1. Café Diálogo/ world café 
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2. Espazo Aberto 
3. Indagación apreciativa 
4. 6 sombreiros de pensar 
5. Escearios de futuro 
Complementase con una exposición sobre Sabiduría e Intelixencia Colectiva 

 
• Asistencia Curs 24a Escola d'Estiu. El dret a l'habitatge. Els drets humans com a 

estratègia d'intervenció social  
Datas 29/06/2015 al 03/07/2015. 
Organizado. Diputacion Barcelona e DESC 
Duración: 20h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda. 
 
Curso composto por 5 sesións, que se desenvolven por diversos especialistas o 
Dereito á Vivenda. As temáticas tratadas concéntranse nos seguintes epígrafes: O 
dereito á vivenda e o dereito á cidade dende o enfoque de dereitos; Da análise do 
asistencialismo ó empoderamento; Dereito á vivenda e a pobreza enerxética; 
Desafiuzamentos por motivos económicos. Ocupación pisos baldeiros. Dereito á vivenda 
e dereito á saúde; Experiencias impulsadas dende as administracións sociais; e 
finalmente, Experiencias impulsadas desde las administracións públicas. 

 
• O dereito á  vivenda  á  luz  do  caso español. 

Organizado e impartida por Irene  Escorihuela, directora do Observatori Desc     
Data  29 de setembro 
Duración 2h 
Tipo: Presencial -VIrtual 
Participantes ASF: Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda, Adrián Ferreiro Pérez, Alberto 
Fortes Novoa, Ana Rivas del Pozo, Aránzazu Garnelo Preciado, Beatriz 
Sierra    Romero, Carolina  Jack Lago, Cristina Nieto Peñamaría, Édgar Medina 
González, Juan    Ortiz Delgado, Lara Medín López, Marta Casal Cacharrón, Miguel 
Ángel  Fernández Souto, Soledad Bugallo Chouciño 
 
Sesión onde a Directora do Observatori Dereitos Económicos Sociais e Culturais de 
Barcelona, Irene Escorihuela,  nos presenta os procesos e novidades que dende el 
DESC levan resenrolado con respecto a temática da vivenda. Desde a  proposta de 
Iniciativa Legislativa Popular -ILP-, á nova lei catalana de emerxencia habitacional. 

 
• Programas de Financiamiento Europeo para ONG de Acción Social. 

Organizado EAPN Galicia e Fundación GaliciaEuropa.     
Data  22 Octubre 
Duración 8h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Soledad Bugallo 
 
Sesión de análise das ferramentas de financiamento que a Union Europea dispón e se 
encadran dentro do programa Europa 2020. Para elo, se realiza duas sesións, nas 
cales expoñer por unha banda as diversas posibilidades de financiamente para ONG de 
Acción Social e unha sesión práctica de propostas de accións financiables no marco de 
dito programa. 
 

• DIVERSIFICACIÓN DE FONDOS e ACCESO A FONDOS INTERNACIONAIS DE COOPERACIÓN 
Organizado pola Coordinadora Galega de ONGDs e impartido por Javier Vallejo Poza. 
Data 24 e 25 de setembro 2015 
Duración: 14h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Marta Díaz, Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda, Juan Ortiz, Paula 
Pérez, Ana Rivas. 
 
O curso tivo un enfoque moi práctico incidindo nos usos e características máis 
relevantes da realidade deste tipo de financiadores. Profundizouse máis 
detalladamente nas particularidades da Unión Europea como financiador susceptible de 
maior interese e máis próximo. 
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Percorreuse toda a secuencia das convocatorias de proxectos financiados a través de 
EuropeAid e doutros financiadores multilaterais (Banco Mundial, Bancos rexionais, 
Nacións Unidas); desde unha primeira caracterización para determinar as 
particularidades e os usos prácticos máis importantes avanzarase por todas as 
etapas para aprender como detectar oportunidades, como configurar consorcios, como 
preparar manifestacións de interese e como son finalmente as propostas técnicas e 
financeiras neste tipo de convocatorias. En todo momento recorrerase a exemplos 
reais e a pequenos casos prácticos para reforzar os contidos. 

 
• Formación en la gestión y desarrollo de Organizaciones no Gubernamentales y no 

Lucrativas - 2015 
Data 28 de Octubre 16 decembro 2015 
Organizado e impartida por Uned Curso Extensión Universitaria Tudela 
Duración: 14h 
Tipo: A distancia 
Participantes ASF: Ana Rivas, Alberto Fortes 

 
• Curso teórico práctico aplicación de Open Street Map na elaboración de cartografía 

participativas - Parte Teórica 
Data 18 de decembro 2015 
Organizado e impartida por Cartolab Alberto Varela 
Duración: 4h 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Elena, Soledad Bugallo, María Calleja, Lucía García-Cernuda, 
Alberto Fortes, Cristina Nieto. 
 
Familiarización con el entorno del programa de Open Street Map -OSM-, as 
ferramentas coas que se traballa e os mecanismos de transmisión de formatos entre 
CAD e SIX. A visualización da representación xeográfica intuituva e directa a través 
de ferramenteas colaborativas existentes na rede que poden infirir unha mellora na 
presencación eficiente de datos no traballo diario dos grupos. 

 
• Parte Práctica, Uso de Open Street Map -OSM- como ferramenta de cartografías 

participativas. 
Data 20-21 de decembro 2015 
Organizado e impartida por Cartolab Alberto Varela 
Duración: 8h ( 4+4h) 
Tipo: Presencial 
Participantes ASF: Alberto Fortes, Carolina Jack, Cristina Nieto, Lara Medín, Lucía 
García-Cernuda, Soledad Bugallo. 
 
Xornada 1. Desenvolvmeento da aplicación práctica do emprego do Open Street Map- 
OSM- no seu caso concreto de estudo nas As Rañas, por mor dun pequeno conflicto 
mudase a ubicación, e sitúase en Eiris de Abaixo - Espacio de forte presión 
urbanística-. Analizanse as ferramentas dispoñibles para a toma de datos, neste 
caso o empleo da aplicación Field Paper, e preparase unha saída de campo na toma 
de datos. A xornada 2 céntrase no volcaldo dos datos e a sistematización 
colaborativa no entorno de Java Open Street Map.-JOSM-. Visualización en aberto da 
cartografia participativa. 

 
- Xestión e incorporac ión de Pract icums a ASF Gal ic ia 

Recepción e trámites iniciais de incorporación de Alumnado en prácticas en ASF Galicia. 
Incorporáronse 2 alumnas da Facultade de Ciencias da Educación. Paula Sánchez Rodríguez  y 
Daniela Linares Reino. As titorías corresponden a Marta Casal e a Alba Santa Escolástica que 
realizan o seguimento durante Setembro e Decembro. 

 
- Recompilación e envío mediante email e de forma semanal, os distintos cursos de interese, 

relacionados coa cooperación e voluntariado. E aqueles priorizados polos grupos de traballo. 
 
 
VOLUNTARIADO 
Neste eido todo o traballo realizado forma parte da aplicación do "Protocolo de Xestión do 
Voluntar iado", documento que se comezou a aplicar no 2014 e no que se establecen uns criterios de 
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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 Sen Fronteiras: 

 
- Participación bimensual nas reunións do grupo de 

voluntar iado Nacional , nacido neste ano tamén. O 
grupo serve para  poñer en común os problemas e as 
fortalezas das distintas DT de forma que todos 
podamos mellorar na xestión. En xeral, tanto como  no 
voluntariado como na formación o resto de DT 
destacan que na nosa delegación existe una xestión 
máis continua e organizada, podendo observar as 
melloras co nacemento do grupo de traballo. 

 
- Realización de charlas de d ifus ión e acoll ida 

para novos voluntar ios/as, aproximadamente de 
forma mensual. Procurouse a mellora da difusión 
destas charlas a partir do grupo de Comunicación e 
coa distribución de carteis en lugares de interese. 

 
- Adaptación da documentación á nova lei de 

voluntariado Española. 
 

- Reunión cos responsables de grupo para coñecer as 
necesidades reais de voluntariado de cada grupo, e 
axudar a mellora da xestión do voluntariado unha vez 
introducidos nun grupo de traballo. 

 
A continuación elaboraremos unha anál ise do voluntar iado da organizac ión 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 equipo de voluntarios e voluntarias de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia conta cun abano de perfís 
limitado. O perfil xeral do voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia corresponde 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. 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 30 años. Isto 
débese á situación da nosa sede territorial, na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. 
 
 
 

RESUMO ESTADÍSTICO actualizado dec 2015 
NÚMERO VOLUNTARIOS 35 
HOMES 12 
MULLERES 23 

 
 

 
 

 
RANGO DE IDADE 

 MEDIA DE IDADE 30 
18-25 9 
26-30 15 
31-40 8 
41-50 2 
51-60 1 
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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 arquitectas e o 6% técnicas sociais. 
 
O papel do voluntariado en Arquitectura Sen Fronteiras España representa o motor executor da 
organización, sendo imprescindible a súa participación nos diferentes grupos de traballo que existen 
dentro da demarcación, xa que, un 75% 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. 
 
 
 

ANTIGÜEDADE 
 1 ANO 13 

2 ANOS 9 
4 ANOS 1 
5 ANOS 2 
6-10 ANOS 8 
> 10 ANOS 2 

 
 
 
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).  
 

ALTAS/NOVAS INCORPORACIÓNS 
 ANO 2015 11 

ANO 2014 15 
ANO 2013 15 
BAIXAS 2015 11 
GT INTERNACIONAL 2 
GT LOCAL 9 
BAIXAS 2014 15 
GT INTERNACIONAL 3 
GT LOCAL 12 

 
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. 
 
A aplicación do Protocolo de Xestión ao Voluntariado e formalización total do posto de Responsable de 
Voluntariado supuxo unha gran axuda para Arquitectura Sen Fronteiras Galicia, realizando dunha forma 
mais ordeada e con menor perioricidade todas as xestións realizadas co voluntariado. Posteriormente a 
creación do grupo de voluntariado e formación, fai que non recaia todo o traballo nunha soa persoa, 
podendo xestionar mais actividades e dunha mellor forma. 
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8 .  BALANCE ECONÓMICO 2015 | 
INGRESOS 
COD CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONS SOBRE BALANCE 
I1 DONACIONS PARTICULARES 115,55 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 1342,10 Campaña de captación 2015 (contando Lotería Nadal)  
I6 OUTROS 0,00  
I7 INGRESOS DE GT LOCAL 0,00  
 TOTAL INGRESOS 1.457,65  
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 0,00  
G7 MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS -226,66 Compra de 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 -102,30 Desprazamento Fondo Galego + Coordinadora ONGDs 
G13 CUOTAS A OUTRAS ENTIDADES -150,00 Cuota 2015 da CGONGDs 
G14 AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMIENTOS -70,50 Axudas de custo e desprazamentos técnicos 
G15 GASTOS DE CORREO -41,33  
G16 GASTOS EXTRAORDINARIOS -30,00  
G17 GASTOS DE FORMACION -54,30  
G18 GASTOS DE EDUCACIÓN / SENSIBILIZACIÓN -245,81  
G19 GASTOS DE COMUNICACIÓN 0,00  
G20 GASTOS DE CAPTACIÓN -1.478,00 Devolucións lotería 2014 
G21 GASTOS DO GT LOCAL (non imputados a proxectos) 0,00  
G22 GASTOS DO GT INTERNACIONAL 0,00  
G23 APORTES Á ASOCIACIÓN -2.122,00 Ingreso superavit ano 2014 

 TOTAL GASTOS -4.520,90  
    
    

BALANCE PROXECTOS DEMARCACIÓN 536,45  

    
TOTAL                              

DIFERENZA INGRESOS/GASTOS/PROXECTOS -2.526,80  

    
 SALDO INIC IO DE ANO 5.088,24  
 SALDO FINAL DE ANO 2.561,44  
 
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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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 moitas as frontes que se teñen traballado e que 
agora agroman nunha estrutura de traballo cada vez máis ampla e complexa, que fan precisas novas 
estratexias e xeitos de adecuarnos a situación de crise na que nos vemos envoltas. 
 
Cabe recordar polo miúdo os grandes avances que dende a cooperac ión local se ven desenvolvemento 
dun xeito constante nos asentamentos precarios da contorna de Coruña. Neste ano formulouse o Plan de 
Vivenda dos Asentamentos Precario da Coruña, e que proximamente comezará se executarse no Concello 
da Coruña. Este é un grande paso e unha responsabilidade maiúscula coma organización de acción social. 
Por otra banda resaltar a conformación da Cooperat iva Mulleres Colle iter ias e a participación de 
ASF coma soc ia colaboradora da mesma tras a aprobación do proceso pola Asemblea da Demarcación e 
a Nacional no 2015, da cal formamos parte do consello reitor a través da secretaría da mesma. 
 
Asemade o no ámbito cooperac ión internac ional , no contexto guatemalteco, continúase o traballo nos 
eidos da vivenda, a educación e a saúde. Traballando e buscando conexión con outros axentes do país, 
para a mellora paulatina das redes de traballo e incidencia política. Neste ano, ademáis, levouse a cabo 
unha diagnose sobre vivenda saudable en Guatemala financiado por a AECID. 
 
A este respecto compre resaltar as acción da educac ión para a c idadanía global que se veñen 
consolidando no tempo, e supoñen unha fiestra ó traballo que quere tender a transversalizar e artellar 
os logros dos grupos de traballo e promover a sensiblización e a formación do dereito o hábitat no eido 
educativo. Conta tamén neste ano coa colaboración co Proxecto Terra no Plan Proxecta que estenderá o 
impacto o marco territorial galego. 
 
O grupo de comunicac ión, ven desenvolvendo unha profunda análise e mellora continua na busca da 
mellora das nosas canles comunicativas e veñen facendo un enorme esforzo de cara a presentar neste 
2016 a nova web e a mellora na accesibilidade a información, difusión e comunicación das accións que se 
levan a cabo dentro da organización. 
 
Vense de constituír un grupo de traballo de voluntar iado e formación, que da soporte a valiosa 
laboura da xestión das persoas voluntarias na cal garantir e facer un seguimento do ciclo da acción 
voluntaria e as nosas obrigas coma organización no soporte formativo e lexislativo correspondente. 
 
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 que 
dende o seu nacemento moitas persoas teñen contribuído a facer unha laboura sostida. 

 
ENTIDADES Y AGENTES COLABORADORES 

 

    
   
          
 
 

              

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. 


