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1. GT COOPERACIÓN 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, 

saúde e 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, respectuosa 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. Durante o ano 2016 realizáronse dúas 

contratacións de persoal, unha do ámbito empresarial e outra do ámbito sociosanitario 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) 

 

 Obra Social La Caixa e Convenio coa Concellería de Igualdade e Diversidade da Coruña: 

Traballadora de perfil empresarial para a realización de tarefas de xerencia na cooperativa e 

seguimento do proxecto social Mulleres Colleiteiras. (9 meses a media xornada) 

 

O GT Cooperación 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. 

 

A estratexia de Cooperación Local está deseñada dende a formulación do Programa de Inclusión Social 

posto en marcha no ano 2012, e ao que se lle da continuidade a través das diversas actividades e 

proxectos específicos postos en marcha para cada anualidade e conforme a situación actual nos ámbitos 

dos asentamentos precarios. 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. Ademais, o seguimento global dende a perspectiva comunitaria da poboación residente nos 

asentamentos con respecto ao seu proceso de transición ao hábitat digno foi unha acción clave para 

facilitar as labores de mediación con outros axentes, así como para reformular continuamente as propias 

liñas estratéxicas. 
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Durante o ano 2016 o traballo dende cooperación local centrouse nas seguintes liñas de acción: 

 

 Proceso de transición a un hábitat digno das persoas habitantes dos asentamentos precarios 

 Proxecto de inclusión sociolaboral Mulleres Colleiteiras 
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1.1. PROCESO DE TRANSICIÓN A UN HÁBITAT DIGNO DAS PERSOAS HABITANTES DOS ASENTAMENTOS 

PRECARIOS 

 

GAL 99/16 Proxecto de inclusión social nos asentamentos chabolistas da Coruña 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Entidades financeiras Concellería Rexeneración Urbana Concello da Coruña 

Orzamento 50.000,00 € 

Data de inicio 1 de xaneiro de 2016 

Data de finalización 31 de decembro de 2016 

 

GAL 258-0 
Contratación dunha persoa con perfil sociosanitario para o traballo desenvolvido 

nos asentamentos chabolistas da Coruña 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Entidades financeiras Programa de Cooperación da Xunta de Galicia 

Orzamento 11.778,00 € 

Data de inicio 31 de decembro de 2015 

Data de finalización 31 de decembro de 2016 

 

No marco do convenio coa Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda do Concello da Coruña 

desenvolvéronse dende o grupo de cooperación local unha serie de accións e actividades coas familias dos 

asentamentos precarios, co equipo técnico do concello e con outros axentes para facilitar o proceso de 

acceso ao hábitat digno.  

 

Este traballo realizouse en diferentes ámbitos favorecendo o alcance dunha visión global sobre dito 

proceso, a colaboración nas diversas fases fundamentais postas en marcha na estratexia municipal e a 

mellora da coordinación cos recursos existentes. 

 

As actividades de seguimento e transmisión da información sobre o proceso formaron parte dunha labor 

de mediación clave entre as familias e os diferentes axentes implicados realizada por ASF Galicia. 

Participouse en actividades de planificación e execución do traballo de campo para favorecer o seguimento 

e acompañamento continuo das familias nos procesos de transición ao hábitat digno; así como a 

extracción de datos e a análise da realidade de exclusión residencial e social a nivel comunitario e 

individualizado por cada unidade de convivencia. 
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Realizáronse os seguintes grupos de accións dunha forma global e interrelacionada:   

 

1- Planificación de actividades enfocadas á implementación do proceso de acceso ao hábitat digno: 

coordinación de accións co conxunto de actores e colaboración para poñer en marcha as medidas 

procedimentais, as fases fundamentais de traballo, e os documentos precisos recollidos no Plan.  

 

2- Información continuada sobre o proceso de acceso ao hábitat digno nos asentamentos: redacción dunha 

guía de información básica e realización continuada de visitas de información grupal e individualizadas aos 

asentamentos.   

 

3- Recopilación de documentación nos asentamentos de Rañas e Pasaxe para a elaboración do Censo- 

base: traballo de recopilación e rexistro de datos actualizando o censo existente (nas Rañas e Pasaxe) e 

posteriormente a fase de sistematización dos mesmos, permitindo dispor dunha base de datos que facilita 

a redacción de informes estatísticos cuantitativos en relación á poboación dos asentamentos, de cara a 

ter unha liña base de partida ao inicio do proceso de acceso ao hábitat digno. 

 

4- Elaboración de Diagnósticos de Unidades de Convivencia (UC):  informes complementarios da información 

recollida na Ficha do Censo con información relativa a outros ámbitos de traballo interrelacionados co 

acceso á vivenda, coa intención de aportar unha perspectiva xeral e holística de cada UC (historia, redes 

familiares de apoio, traballo e situación económica familiar, xestión doméstica e coidados, escolarización e 

participación na educación, acceso a recursos sociosanitarios, acceso á información e coñecemento dos 

recursos…). Estes diagnósticos permitirán deseñar conxuntamente coa poboación os Itinerarios de Inclusión 

Habitacional-Social para traballar nos procesos de inclusión social incidindo en 3 liñas de intervención: 

asegurar unha renda mínima de subsistencia e favorecer o acceso ao traballo, posibilitar o acceso á 

vivenda, e apoiar o dereito á participación en actividades da vida cotiá. 
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5- Deseño, seguimento e acompañamento do proceso de transición das persoas dos asentamentos 

precarios (Itinerarios de Inclusión Habitacional-Social): distintas medidas urxentes e inmediatas de 

acompañamento e seguimento que foron precisas para o desenvolvemento dos distintos Itinerarios de 

Inclusión Habitacional-Social  (relativas á escolarización dos menores, á prestación social, ao acceso aos 

recursos…) en coordinación con outras entidades e organismos participantes no proceso. Estívose incidindo 

na escolarización dos e das menores en idades inferiores e superiores á escolarización obrigatoria en 

coordinación cos recursos/organismos relacionados. Estes IIHS considéranse como a ferramenta 

indispensable para traballar colaborativamente coas UC. 

 

6- Apoio á poboación dos asentamentos precarios nos procesos de busca  de alternativas habitacionais: 

localización de alternativas habitacionais conxuntamente coas UC’s participantes no proceso, axeitadas 

para cada caso, atendendo ás súas necesidades e aspiracións e acordes cos recursos e medidas 

municipais vencelladas ao proceso. Acompañamento para coñecemento das características de vivendas, e 

xestión nos procesos de mediación precisos cos axentes implicados.  

 

7- Información e motivación entre a veciñanza para a súa participación nas actividades comunitarias de 

mellora da salubridade, vinculadas coa xestión de residuos desenvolvidas pola Concellería de Medio 

Ambiente no asentamento de As Rañas e prevista na Pasaxe. Participouse como figura ponte de mediación 

na actividade de limpeza no asentamento de As Rañas impulsada pola Concellería  nos meses de agosto e 

setembro, e aportouse información concreta para a organización da actividade de limpeza e formación en 

xestión de residuos no asentamento de A Pasaxe (pendente de execución). 

 

Estas actividades están estreitamente relacionadas co fortalecemento comunitario, coa promoción da 

concienciación sobre a situación habitacional das UC, e da adquisición de hábitos básicos de reciclaxe 

doméstica e coidado do entorno. 
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1.2. PROXECTO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL MULLERES COLLEITEIRAS 

 

GAL 98/16 Proxecto de inclusión social Mulleres Colleiteiras 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Entidades financeiras Concellería de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña 

Orzamento 5.000,00 € 

Data de inicio 1 de xaneiro de 2016 

Data de finalización 31 de decembro de 2016 

 

GAL 92/15 
Contratación dunha persoa con perfil sociosanitario para o traballo desenvolvido 

nos asentamentos chabolistas da Coruña 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Entidades financeiras La Caixa 

Orzamento 20.450,00 € 

Data de inicio 30 de outubro de 2015 

Data de finalización 30 de outubro de 2016 

 

Dentro da área laboral enmarcada no programa de inclusión nos asentamentos chabolistas, continuamos 

traballando no proxecto Mulleres Colleiteiras para a recollida de aceite usado como alternativa de 

autoemprego para mulleres en situación de exclusión social. 

 

A finais do 2015 foi concedida unha axuda de La Caixa para o proxecto de inserción sociolaboral, o cal 

permitiunos contratar unha persoa, que se incorporou no mes de marzo de 2016 para realizar as tarefas 

de xerencia na cooperativa, e dúas asistencias técnicas para a mellora da organización interna da mesma, 

e a mellora da infraestrutura e loxística para aumentar o rendemento empresa. Por outro lado, e a 

través da Xunta de Galicia, contratouse unha terapeuta ocupacional, que se centrou, entre outras 

cousas, na organización das tarefas de formación e difusión para todas as mulleres participantes tanto 

da cooperativa como do proxecto social. En ambos casos, o traballo das persoas contratadas realizouse 

en coordinación co grupo de traballo que dirixe e planifica o proxecto. 

 

Durante o 2016 a cooperativa contou con duás socias activas e unha socia colaboradora (Arquitectura Sen 

Fronteiras). O traballo do ano centrouse en consolidar o traballo da empresa tratando de mellorar a súa 

operatividade, o cal se traballou no plano organizativo e no plano produtivo. 

 

No tocante ao traballo do día a día, as mulleres foron adquirindo experiencia na organización da 

actividade, trazando percorridos de recollida e transporte, asistencia a reunións de planificación 
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semanais, así como acadando máis seguridade nas relacións sociais e institucionais a través da 

participación en actos públicos para a difusión do proxecto, charlas entre a comunidade educativa, 

asociacións, difusión a pe de rúa, busca e captación de clientes... Para todas estas accións contouse co 

apoio do equipo de persoas voluntarias que ían preparando e acompañando as sesións pertinentes en 

función das necesidades que foron xurdindo. 

 

 

 

No plano produtivo, acadáronse algúns logros para a mellora do espazo de traballo a través da mellora 

da infraestrutura, facilitando as labores de recollida, transporte e almacenaxe, a través do material 

necesario (contedores e bidóns, rampa para o vehículo, carriño transportador, etc.). Outro logro 

destacable neste ámbito foi a consecución do permiso para a valorización do material, o cal permitirá 

obter nun prazo curto de tempo unha ganancia maior na venda do material. 

 

Como actividades de formación e difusión realizáronse as seguintes: participouse nas Xornadas da 

Sustentabilidade da Universidade da Coruña, no festival Diversidarte organizado por Potenciemos, na Feira 

Cultura activa en Santa Margarita, no Mercado do Mar dentro do Festival Mar de Mares. Realizáronse 

diversas charlas en centros educativos (Compañía de María, Manuel Murguía, Puga Ramón, etc.) así como 

difusión a pe de rúa nas contornas dos mercados municipais e centros cívicos da cidade da Coruña, onde 

se repartiu material específico e informouse á cidadanía en xeral sobre o proxecto. 
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Ademais do traballo do día a día destacamos algúns fitos importantes realizados ao longo deste ano: 

 

 A consecución dun convenio de colaboración coa Concellería de Medioambiente para a colocación 

inicial de 20 contedores de aceite en centros cívicos e mercados municipais, que se asinou no mes 

de xullo. Para chegar á cidadanía, realizouse unha campaña de difusión a pe de rúa na que 

participaron as mulleres repartindo embudes e explicando a información relativa ao proceso de 

recollida de aceite, así como a localización dos puntos de recollida. 

 Asinouse un convenio de colaboración coa EDAR Bens de apoio á iniciativa co cal se puido facer 

unha inversión en material necesario para o desenvolvemento da actividade (plataforma de 

chegada para os contedores, contedores...). Asemade obtívose o apoio do Club de Leones de 

Oleiros, o cal utilizouse para financiar tamén material para a actividade (contedores antirroubo, 

báscula, etc.) 

 A fundación ONCE premiou ao proxecto Mulleres Colleiteiras como mellor empresa social. O premio 

foi recollido polas socias da cooperativa nunha gala no Teatro Colón. Tamén recibimos o apoio de 

Ecoembes, que nomeou finalista o proxecto Mulleres Colleiteiras como mellor iniciativa social. 
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1.3. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

 Encontro con Helios F. Garcés, escritor e activista contra o antixitanismo. 

 Encontro coa Concellería de Servizos Sociais do concello de Córdoba e a entidade ACISGRU. 

 Facilitación de contactos e proxeccións para o documental “Esquece Monelos” realizado por 

ÁngelesHuerta, no que participaron persoas habitantes do asentamento das Rañas. 

 Encontro co Grupo de Traballo da Cañada Real Galiana de ASF Madrid, para intercambiar as 

experiencias de ambos grupos así como tratar de forma específica as colaboracións 

desenvolvidas no marco dos convenios co concello. 
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2. GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.1. PROXECTOS 

 

GAL 02/15 

Mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero, para a 

garantía dos dereitos da infancia e a mocidade de El Rosario, municipio de 

Champerico (Guatemala) 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

ONGD en Consorcio PROYDE 

Coparte PRODESSA, ASIAPRODI 

Entidades financeiras Xunta de Galicia 

Orzamento total 258.800,50 € 

Orzamento 2016 111.700,50 € 

Data de inicio Marzo de 2015 

Data de finalización Decembro de 2016 

 

O proxecto enmárcase dentro dunha estratexia máis ampla de mellora da calidade educativa que ASF 

xunto coas copartes PRODESSA e ASIAPRODI leva desenvolvendo no departamento de Retalhuleu dende 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 Parcelamento O Rosario (Departamento de Retalhuleu, Guatemala). Para que o 

estudantado poida desempeñar da mellor forma posible o seu traballo escolar leváronse a cabo tres 

eixos de actuación: 

 

 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, fortaleceuse 

o proxecto educativo institucional do centro e crearanse espazos de participación de nais e pais 

de familia acordes a lóxicas culturais e comunitarias. 

 

 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. 

 

 A ampliación das instalacións do Instituto de Educación Básica a través da construción de dúas 

novas aulas, unha biblioteca, un aula de informática, un salón de actividades educativas de usos 

múltiples, uns servizos sanitarios e a adecuación do espazo de lecer. 
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GAL 05/14 

Mellora das dotacións materno-infantís no marco do programa liderado por 

Farmamundi para a redución da desnutrición de menores de dous anos e mulleres 

embarazadas en Guatemala 

País/Localización Departamento de Quetzaltenango, Guatemala 

ONGD en Consorcio FARMAMUNDI, MUGARIK GABE 

Coparte ASECSA 

Entidades financeiras AECID 

Orzamento total 175.000,50 € 

Orzamento 2016 10.500,00€ 

Data de inicio Novembro de 2014 

Data de finalización Febreiro de 2016 

 

No marco dun programa liderado por Farmamundi para a Redución da Desnutrición Infantil en Guatemala, a 

intervención de ASF céntrase na mellora destas dúas infraestruturas sanitarias do departamento de 

Quetzaltenango, en base aos requirimentos de Farmamundi, os obxectivos do programa e as necesidades 

apuntadas tanto polos membros dos servizos de saúde como polo propio equipo de Arquitectura Sen 

Fronteiras.  

 

En concreto, no centro de saúde de San Juan Ostuncalco, construíuse unha ampliación en dous niveis na 

parte traseira da parcela do centro, que alberga unha nova e máis ampla consulta nutricional, un espazo 

de atención prenatal e unha sala para a formación e intercambio con comadronas.  
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No centro de atención permanente de San Martín Sacatepéquez trasladáronse as dependencias de servizo 

á planta superior, para ampliar a sala de partos e mellorar o seu acceso e funcionalidade. Ademais 

incluíuse unha sala de parto vertical, por unha cuestión de pertinencia cultural, pois 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 complicacións para a nai e o bebé.  

 

Todos estes traballos adaptáronse ás condicións propias da zona, montañosa fría e sísmica, mediante 

sistemas construtivos e deseño adecuados. E a un posible crecemento futuro.  

 

Incluíronse tamén os aspectos ou valores engadidos que Arquitectura Sen Fronteiras, seguindo a súa 

política de intervención, expón desenvolver no proxecto. Dita política oriéntase non só a conseguir unha 

construción adecuada ás necesidades, senón tamén a xerar un desenvolvemento humano ao redor do 

proceso de construción. 

 

Descrición do proxecto arquitectónico de San Juan Ostuncalco 

 

O proxecto de ampliación do Centro de Saúde de San Juan Ostuncalco englóbase dentro do traballo que a 

organización sen ánimo de lucro Arquitectura Sen Fronteiras España leva a cabo dende o ano 1997 en 

Guatemala. 

 

O obxectivo do proxecto é desconxestionar o saturado centro de saúde municipal, onde a situación de 

hacinamento e a mala calidade dos espazos constitúe un ámbito inadecuado e precario para o traballo 

diario dos sanitarios e a atención dos pacientes, especialmente para aqueles grupos de maior risco, os e 

as menores e as mulleres xestantes. 

 

Con esta intervención proponse a construción dun módulo materno-infantil na parte posterior do Centro 

de Saúde, nunha pequena área propiedade do propio Ministerio. A ampliación incluirá o seguinte programa: 

unha sala de espera, dúas consultas e un área que poida ser utilizada para usos diversos en función das 

necesidades. 

 

Como elementos para a configuración do deseño pártese, por unha banda, das limitacións espaciais en 

canto a superficie (190m2) e forma da parcela, e orzamentarias (688.967,46 Quetzales, aprox: 84.540€). E 

por outra banda, dunha serie de condicionantes de uso e funcionamento que serán, ao cabo, os que 

modelen o proxecto e que explicamos a continuación: 

 

En primeiro lugar era importante establecer unha comunicación adecuada coa parte existente do centro de 

saúde, de xeito que funcionase correctamente coa configuración actual, pero sen que se vise 

comprometida no caso (moi probable) de futuras modificacións do edificio. Neste senso proponse un paso 

no borde da parcela que vai cosendo os distintos módulos do centro, dende a área de recepción na parte 

frontal, ata o módulo novo na parte posterior da parcela. 

 

Doutra banda, era necesario facer un deseño estrutural sinxelo e regular que garantise o mellor 

funcionamento ante sismo e que, ao mesmo tempo, adaptásese ás irregularidades da parcela. Para iso 
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trátase de buscar a maior área regular e rectangular circunscrita na parcela, establecendo alí o corpo 

principal do edifico, de dous niveis, e articulando os espazos restantes como áreas coherentes e con 

sentido dentro do deseño. 

 

Proponse, de igual modo, como punto de partida facer compatible a privacidade e o recollemento 

desexable nun centro de atención a persoas enfermas cunhas condicións de ventilación e iluminación 

natural axeitadas. Para iso plantéxase unha envolvente  opaca protectora no perímetro exterior do 

edificio, e disponse de lucernarios e grandes superficies acristaladas cara aos patios interiores, 

osixenando ambiental e visualmente os espazos de espera, atención e reunións. 

 

O centro de saúde atende a un gran número de pacientes diariamente, e por outra banda, a cobertura e 

as actividades que alí se desenvolven son amplas e variadas. Por este motivo plantéxase a necesidade 

de establecer un espazo con gran flexibilidade que poida cambiar facilmente de uso e adaptarse ás 

necesidades particulares de cada momento. Tratando de dar resposta a este punto deséñase un espazo 

amplo, divisible e moi flexible no nivel superior que dea cabida a todas estas actividades; dende o 

desenvolvemento de obradoiros e reunións, ata mesmo prever a posibilidade de que se poidan converter 

en clínicas improvisadas ou permanentes. 

 

Finalmente, dentro das limitacións orzamentarias, trátase de facer un esforzo no deseño pasivo para 

ofrecer unhas condicións axeitadas de confort térmico adaptadas ao clima local e aos horarios de 

apertura do centro. Para elo elabórase unha análise climática e de soleamento e establécese unha 

estratexia de confort baseada no quecemento rápido a través da captación solar directa a través de 

lucernarios en cuberta e ocos acristalados na orientación sur e sueste. 

 

A partir da conxugación coherente destes condicionantes, o centro de saúde municipal vaise moldeando de 

xeito natural dando como resultado un volume duro, compacto, con carácter propio pero sen estridencias 

dentro do conxunto urbano de San Juan Ostuncalco. 

 

Dende o punto de vista do uso, o centro de saúde vén dotar ao municipio dunhas instalacións sanitarias 

máis amplas e axeitadas que melloren a calidade da atención da poboación máis vulnerable da rexión. 
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GAL 05/16 

Mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero, para a 

garantía dos dereitos da nenez e a mocidade no municipio de Champerico 

(Guatemala). Fase 2 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

ONGD en Consorcio PROYDE 

Coparte PRODESSA, ASIAPRODI 

Entidades financeiras Xunta de Galicia 

Orzamento total 106.000,00€ 

Orzamento 2016 

Xunta de Galicia 
38.902,95€ 

Orzamento 2016 

Fundación Roviralta 
5.000,00€ 

Data de inicio Xuño de 2016 

Data de finalización Novembro de 2017 

 

A construción da escola de preprimaria e primaria da comunidade de María del Mar intégrase no plan de 

mellora da calidade educativa que as organizacións ASF, ASIAPRODI, PROYDE e PRODESSA levan a cabo 

na rexión de Champerico e Retalhuleu; dende o dobre enfoque pedagóxico e habitacional. 

 

A comunidade de María del Mar é unha das poboacións da área de Champerico que se atopa nunha 

situación de grave déficit habitacional, con falta de infraestruturas de auga, saneamento, electricidade e 

equipamentos públicos; feito que se agrava por atoparse nunha posición afastada aos principais centros 

urbanos e sen unha rede viaria axeitada. A escola vén resolver, principalmente, o problema de acceso á 

educación da poboación infantil da comunidade. 

 

A construción conta con dúas aulas, unha para preprimaria e outra para primaria, e un módulo de 

sanitarios ecolóxicos. A nivel de deseño, a construción trata de responder axeitadamente, a través do 

seu deseño e dos materiais empregados, ás altas temperaturas da rexión. Para iso facilítase a 

ventilación cruzada con grandes ocos e sistemas de ventilación por convección; e colócanse elementos 

construtivos para mellorar o confort interno como parasoles verticais, grandes protectores solares, 

cuberta ventilada, ceo falso ou sistemas de extracción natural. 

 

No proceso, seguindo a filosofía de traballo de ASF, involucrouse á poboación nos diferentes procesos: 

localización da construción e deseño da escola, e co alumnado, o deseño do espazo de recreo. Do mesmo 

xeito, a poboación local participou como man de obra non cualificada e tamén como persoal contratado 

para as tarefas de albanelería. As tecnoloxías e os materiais empregados son locais, facilitando o 

adecuado mantemento da obra. 
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GAL 07/16 

Cooperación técnica para a elaboración dunha ferramenta de planificación de 

accións estratéxicas para a mellora da calidade educativa con pertinencia cultural 

e de xénero nas áreas vulnerables do municipio de Champerico, Retalhuleu, 

Guatemala. 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Coparte PRODESSA, ASIAPRODI 

Entidades financeiras Concello da Coruña 

Orzamento total 32.075,68 € 

Data de inicio Xuño de 2016 

Data de finalización Decembro de 2016 

 

GAL 03/15 e 06/16 

Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da poboación 

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

mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo entre 

comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e coopeerativas. Fases 

2 e 3. 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Coparte ASIAPRODI, FODHAP 

Colaboradores AGARESO 

Entidades financeiras Xunta de Galicia (convocatoria de proxectos 2015/2016) 

Orzamento total 229.563,84€ / 181.845,69€ 

Orzamento 2016 103.670,63€ / 79.151,41€ 

Data de inicio Marzo de 2015 / Xullo de 2016 

Data de finalización Decembro de 2016 / Novembro de 2017 

 

Este ano rematou a 2ª fase e comezou a 3ª do proxecto B’anChuinklal, financiado pola Xunta de Galicia, 

e executadas respectivamente ao longo de todo o 2016 e durante a súa segunda metade. Como 

anteriormente, e grazas á avaliación continuada do traballo na rexión, para esta nova fase 

identificáronse necesidades non cubertas ás que se busca dar resposta. 

 

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 dúas organizacións locais que 

traballaron na súa 1ª fase: ASIAPRODI e FODHAP. Ademais, sumamos unha 3ª colaboración, neste caso 

galega, coa incorporación de AGARESO. 
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A nivel executivo planeáronse 4 liñas de intervención ao longo de 21 e 17 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. Realizáronse 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 e 26 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’eljujQ’anil que 

é unha iniciativa de produción local. 

 

3- Capacitacións sobre hábitos hixiénicos saudables no entorno domiciliar e ordenamento do lote a 120 e 

100 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 2016, os avances do proxecto foron os seguintes: 

 

 Rematáronse 17 vivendas nas comunidades de Montecristo e Cuchuapán; e 10 vivendas nas 

comunidades de Victorias el Salto, Aztlán e Santa Inés. 

 FODHAP rematou os obradoiros programados para 2016 sobre produción social de vivenda aos 

promotores e promotoras locais, unhas 20 persoas, que xa comezaron a súa labor de 

sensibilización nas comunidades. Así como os obradoiros de hábitos hixiénicos e ordeamento da 

parcela coas familias. Tamén deuse comezo, no marco da terceira fase, ao proceso de Auditoría 

Social a proxectos do FOPAVI (Fondo Para la Vivienda) 

 Realizáronse unha decena de proxeccións do documental elaborado por AGARESO durante 2015, 

dando así a coñecer o proxecto, o seu contexto e antecedentes, así como as posibilidades da 

produción social de vivenda. Así mesmo AGARESO déulle difusión a cinta no circuito de festivais 

de cine documental e solidario. 
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2.2. PRC 2016 

 

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 setembro e novembro, puidéronse desprazar conxuntamente tres persoas 

voluntarias de ASF, Beatriz Sierra Romero, Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda e Marta Fernández 

Fernández ao proxectos en execución naquel intre. As tarefas desenvolvidas na súa estancia foron: 

 

Proxectos educativos N’oj. Entre os proxectos activos durante a súa estancia atopábanse a ampliación do 

INEB El Rosario e  a construción da Escola de María del Mar. As voluntarias implicáronse nestes 

proxectos especialmente, apoiando  aos expatriados e á coparte para realizar todas as actividades 

previstas. Algunhas das súas tarefas foron: 

 Acompañamento ás reunións de traballo cos mestres de obra, coas autoridades e coas 

estruturas comunitarias.  

 Presentación dos proxectos nas comunidades. 

 Apoio no debuxo de planos de execución. 

 

 

 

Enmarcada neste proxecto, levaron a cabo a tarefa de deseñar, organizar e executar un proceso 

participativo para o deseño do espazo de ocio co alumnado da escola na comunidade de María del Mar.  

Tras un traballo de investigación e busca de exemplos de proxectos con nenos e nenas de idades 

similares e de dinámicas que nos axudaran a crear espazos de relación con todo o grupo, detallaron unha 

metodoloxía para acadar os obxectivos: 

 

 Reflexionar sobre o papel dos nenos e nenas no espazo de ocio e relación.  

 Construír un espazo que responda ás necesidades dun alumnado heteroxéneo.  
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 Empoderar ao alumnado fortalecendo as súas capacidades de organización e toma de decisións. 

 

Diagnóstico educativo en Champerico. Acompañamento ás reunións coa coparte e achegamento ao 

funcionamento do sistema educativo guatemalteco. 

 

Proxecto de hábitat BanChuinklal. Asistencia ás reunións de traballo e ás visitas para a confirmación das 

familias beneficiarias. 

 

Seguimento dos centros de saúde. Visita aos centros construídos en San Juan Ostuncalco e San Martín 

Sacatepéquez. 

 

Documental SaveTheChildren. Acompañamento na rodaxe e facilitación da interlocución. 

 

Difusión dos proxectos. As voluntarias tamén levaron a cabo diversas tarefas de comunicación. 

 

 Actualización semanal dos blogs PCR e ASF en Guatemala 

 Creación de material audiovisual para a difusión dos proxectos  

 Proxección do documental “El Derecho a un Techito” na capital de Guatemala.  

 Entrega dos libros de “Cidadanía invisible” 

 

 

 

Outras tarefas. 

 

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

de proxectos, así como a elaboración de actas das reunións coas copartes ou outras entidades. 

 Visita aos proxectos anteriores de ASF, tanto habitacionais como ao instituto de NuevaCajolá. 

 Estudos para a proposta de realización de un TFM na Escola de Arquitectura da Coruña. 

 Presentación aos premios de voluntariado da Mutua Madrileña 
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2.3. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

2.3.1. GRAVACIÓN SAVE THE CHILDREN 

 

Fai uns meses, a organización Save The Children púxose en contacto con ASF para poder rodar proxectos 

educativos da organización que sirvan de exemplo de boas prácticas no documental que están a preparar 

sobre escolas seguras. Entre outras cousas, interesáballes poder filmar os procesos participativos coas 

comunidades, algunhas escolas xa construídas, outras en proceso de deseño ou execución, así como 

entrevistar á poboación beneficiaria, ás copartes e ao persoal técnico en terreo. 

 

A proposta resultou de interese para a organización e aceptouse.O período de gravación durou tres días 

entre o 5 e o 9 de setembro. O equipo de Save The Children visitou, acompañado do equipo en terreo de 

ASF e algún compañeiro de PRODESSA, os seguintes proxectos: 

 

 Cooperativa B’eljujQ’anil: os compañeiros e compañeiras locais mostraron o proceso de fabricación 

de bloque e tella, materiais utilizados tanto para a construción de vivendas como de centros 

educativos.  

 Escola de María del Mar onde se estaba levando a cabo un proceso participativo para ubicar a 

nova escola. 

 INEB de El Rosario: aquí rodáronse as actividades educativas de PRODESSA no interior do novo 

edificio, e o segundo proceso participativo da semana para a colocación dos novos baños do 

centro e o salón común. 
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 Instituto de NuevaCajolá, proxecto de 2011 onde púidose ver como o profesorado e o alumnado 

realizaban actividades de mantemento do edificio. 

 

Ao equipo de rodaxe resultoulle tamén moi interesante o proxecto de hábitat e finalmente visitaron 

algunhas vivendas construídas en anos anteriores, así como os domicilios dalgunhas familias beneficiarias 

do proxecto de vivenda BanChuinkal 3. 

 

A labor do equipo de ASF nesta actividade consistiu en servir de apoio aos compañeiros e compañeiras de 

Save The Children, facilitando a interlocución coas persoas das comunidades, completando as anotacións 

solicitadas, e aparecendo diante da cámara en entrevistas ás persoas técnicas e nas gravacións das 

actividades. 

 

 

 

2.3.2. DIFUSIÓN DOCUMENTAL EL DERECHO A UN TECHITO 

 

O documental “El derecho a un techito” amosa a labor desenvolvida por ASF en Guatemala na loita polo 

dereito a unha vivenda digna. O documental gravouno a ONGD Agareso en novembro de 2015, e durante o 

2016 leváronse a cabo múltiples proxeccións entre as que destacan: Colexios de Arquitectos de A Coruña, 

Lugo, Pontevedra e Vigo, Centro Cultural de España en Cidade de Guatemala, Teatro A Fundación de 

Santiago de Compostela, Congreso Arcadia e na facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela. 

Asemade, o documental foi seleccionado e proxectado nos seguintes festivais: Festival Internacional de 

Cine Solidario KO&digital celebrado en Cataluña, XII Festival Internacional dos Dereitos Humanos de Sucre, 

Bolivia,  10º Mostra de Cinema máis Vídeo Indíxena de Santiago de Chile, Festival de Cine y  Derechos 

Humanos de Barcelona / NYC / París 2016 y  XIV Festival Internacional de Cine de Ponferrada. 
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2.3.3. BUENAS PRÁCTICAS COOPERACIÓN ESPAÑOLA HÁBITAT 3 

 

O programa “BanChuinklal” de mellora das condicións de habitabilidade doméstica desenvolvido por ASF  

foi seleccionado como boa práctica da cooperación española para ser presentado nas xornadas que a 

AECID e o ICHAB organizaron en Madrid e en Quito, con motivo do Congreso das Nacións Unidas Hábitat III. 

 

A continuación compártese o texto integro enviado: 

 

El programa de producción social de vivienda apropiada, segura y saludable ha sido impulsado por 

ASF-ES y las organizaciones guatemaltecas FODHAP y ASIAPRODI desde el año 2008 en los 

asentamientos vulnerables del departamento de Retalhuleu, en Guatemala. 

 

La intervención trata de abordar de manera preventiva la aparición y proliferación de las 

enfermedadesprevalentesíntimamente vinculadas a los déficits habitacionales. Este objetivo se aborda 

a través de una intervención de construcción y mejora de vivienda acompañada por un proceso de 

formación en hábitos domiciliares saludables y de mejora del entorno domiciliar. 

 

Lo singular de la intervención radica en el enfoque de trabajo, basado en la producción social, que 

utiliza el proceso de construcción como un medio para generar, mejorar e impulsar  las capacidades y 

condiciones en estas comunidades. Esto se lleva a cabo a través de diferentes acciones en torno a la 

ejecución de viviendas: 

 

1- La poblacióngestiona y decide: la población participa, toma decisiones y gestiona directamente el 

proyecto. La ejecución y la gestión de los fondos la lleva a cabo una organización comunitaria local 

(ASIAPRODI). En este proceso, el papel de ASF es el de facilitador y asesor técnico.  Por su parte, 

las autoridades locales, a través de un Consejo toman las decisiones sobre quiénes son las personas 

más vulnerables a las que beneficiará el proyecto. El objetivo es generar autonomía, liderazgo y 

capacidad de gestión. 

 

2- Formación de constructores: se lleva a cabo un proceso de formación técnica  a los albañiles 

“empíricos” locales. Ellos serán los encargados de construirfísicamente la comunidad y es necesario 

que esas construccionessean seguras. Al mismotiempo, esta formación les facilita el acceso al 

mercado formal. 

 

3- Creación de una cooperativa comunitaria: Se impulsa una cooperativa de fabricación de materiales 

de construcción que no solo sirva para facilitar el acceso a materiales de la población y generar una 
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fuente de trabajo, sino que tambiénconstituya una fuente de ingresos para las comunidades que 

permita promover nuevosproyectossociales de una manera autónoma. 

 

4- Contratación de personal local: La práctica totalidad del personal que trabaja en el proyecto es 

local, en sumayoría de estas comunidades: constructores, soldadores, facilitadores, promotores… Se 

trata de que el grueso de los fondos del proyectorecaiga directamente en el área, evitando 

intermediarios. 

 

5- Formación en la Ley de vivienda y susreglamentos: Se crea un cuerpo de promotores de vivienda 

en las comunidades y la municipalidad a través de un proceso de talleres sobre la Ley de vivienda de 

Guatemala. El objetivo es que conozcansusderechos y los medios para identificar y resolver, de 

manera autónoma, los déficits habitacionales de sucomunidad a través de los mecanismos legales 

existentes. 

 

A través del programa, por tanto, no se trata solamente de solucionar los importantes problemas 

derivados de un hábitat inadecuado sino que se trata de ofrecer capacidades (técnicas, económicas, 

administrativas, de gestión y de liderazgo) que permitan a la poblaciónhacerfrente, de manera 

autónoma, al problema de vivienda y hábitat que les afecta 
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3. GT EDUCACIÓN 

 

3.1. PROXECTO DIFUSIÓN DEREITO AO HÁBITAT 2015-2016 

 

GAL 90/15 

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e 

de xénero a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade 

educativa da Área Metropolitana A Coruña. 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Colaboradores Tinta Bacanal 

Entidades financeiras Xunta de Galicia  

Orzamento total 42.512,00€ 

Orzamento 2016 17.998,80 €  

Data de inicio Agosto de 2015  

Data de finalización Novembro de 2016 

 

O obxectivo do proxecto foi formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos 

centros escolares. Nesta ocasión, colaboramos cunha asociación de escritura, Tinta Bacanal, que deunos 

soporte en todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico. 

 

A proposta naceu dunha análise sobre a situación educativa froito da experiencia traballando neste eido 

nos últimos anos. Constatamos a escasa formación específica sobre hábitat no contexto universitario 

galego e un descoñecemento sobre o dereito ao hábitat nos colexios e institutos da área metropolitana 

de A Coruña. 

 

Para contribuír a solucionar este problema formulamos numerosas actividades unificadas a través de 

dous eixos transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero. 

 

 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. 

 4ª edición do Seminario Hábitat a Escala Humana. Toma Parte! Durante tres sesións de 

conferencias reflexionamos sobre o fenómeno da participación cidadá dende a teoría e a práctica 

no rural e no urbano. 

 Gravación e publicación dopodcast Habitando, de periodicidade mensual, no que debatemos sobre 

temas relacionados co hábitat. 

 Antoloxía Catro Paredes. Concurso de relato breve baixo o fío condutor do hábitat celebrado na 

Universidade da Coruña. 

 Publicación de Cidadanía Invisible. Trátasedun libro que recompila as historias de vida das 

persoas coas que habitualmente traballamos en ASF: os asentamentos chabolistas da Coruña e 

as comunidades rurais de Retalhuleu, Guatemala. 

 Celebración da semana do Hábitat 2016. 
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 Diagnóstico participativo nos centros escolares para evidenciar a situación actual do coñecemento 

do dereito ao hábitat na educación secundaria. 

 Obradoiro de escritura creativa Nós Contamos coa infancia dos asentamentos chabolistas da 

Coruña. 
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3.2. PLAN PROXECTA 

 

GAL  Plan Proxecta 

País/Localización Galicia 

Colaboradores Proxecto Terra 

Entidades financeiras Xunta de Galicia  

Orzamento total 200,70 € 

Data de inicio Setembro de 2015  

Data de finalización Xuño 2016 

 

Tras varias colaboracións puntuais en proxectos de educación anteriores, o Proxecto Terra propúxonos 

presentar conxuntamente un programa para o Plan Proxecta do curso 2015/2016 da Consellería de 

Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. A iniciativa ten por obxectivo fomentar 

a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan competencias 

clave do curriculum e elementos transversais, nos cales inclúese a educación en valores. 

 

O tema que escollemos para seren traballado nos centros educativos foi o Dereito ao Hábitat. 

Compartimos coas escolas e institutos a Unidade Didáctica Dereito ao Hábitat elaborada pola cooperativa 

galega Hábitat Social, así como todo o material educativo de ASF que está dispoñible na nosa web de 

recursos educativos. 

 

A proposta foi moi ben recibida e trinta e seis centros das catro provincias galegas mostraron interese 

e promoveron a realización de proxectos baixo esta temática. Para complementar, apoiamos e demos 

seguimento a catro centros concretos a través da realización de actividades nas aulas, encontros co 

profesorado e asesoramento das iniciativas a desenvolver. 

 

Os centros aos que acudimos foron: 

 IES Francisco Aguiar, Betanzos 

 CPI Castro Baxoi, Miño 

 CEIP Ponte do Porto, Camariñas 

 IES Gregorio Fernández, Sarria 
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OUTRAS ACTIVIDADES 

 

3.2.1. ESTRATEXIA ED XUNTA DE GALICIA 

 

Ao longo deste ano participamos nas sesións abertas ás organizacións, coordinadas pola cooperativa 

Tempo de Loaira, para facer achegas na redacción da Estratexia galega de Educación e Comunicación para 

o Desenvolvemento impulsada pola da Xunta de Galicia. 

 

Durante o proceso organizáronse sesións presenciais nas diferentes cidades de Galicia ás que acudiron as 

persoas voluntarias do grupo en representación da entidade.  

 

3.2.2. ARCADIA IV 

 

O IV Congreso de Arquitectura e Cooperación ao Desenvolvemento ARCADIA IV foi organizado este ano 

pola Universidade da Coruña: a Escola Técnica Superior de Arquitectura e a Oficina de Cooperación e 

Voluntariado. Celebrouse os días 29 e 30 de setembro na cidade da Coruña dando continuidade ás tres 

edicións celebradas anteriormente en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria e Sevilla. O seu tema principal 

foi "O senso social do hábitat", centrándose no aspecto social do hábitat, na relación complexa da 

sociedade humana co seu hábitat.  

 

Arquitectura Sen Fronteiras participou neste congreso formando parte do comité científico coa presenza 

de Soledad Bugallo na revisión de comunicacións e moderando a mesa redonda do módulo 3 do congreso: 

Mulleres. Desde a habitabilidade básica á xestión social do hábitat. Tamén foi presentado, neste mesmo 

módulo, o documental El Derecho a un Techito. As persoas voluntarias de ASF tamén deron apoio 

loxístico á organización do congreso. 
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3.2.3. LUDANTIA 

 

O grupo está a participar dende o seu inicio nas xornadas de formación para Ludantia, a I Bienal 

internacional de Educación en Arquitectura, organizada polo COAG e o Concello e a Deputación de 

Pontevedra. Ademais, durante o mes de novembro fomos invitados a participar como poñentes na segunda 

xornada. 

 

O motivo do encontro foi compartir experiencias educativas desenvolvidas dende a arquitectura e a arte 

enfocadas á infancia e á mocidade. A característica común das intervencións, considerar aos nenos e 

nenas como protagonistas do deseño e a execución das accións. 

 

Na Facultade de Belas Artes de Pontevedra puidemos expoñer o traballo que os grupos de Cooperación 

Local, Internacional e Educación realizan cos máis pequenos. A base das propostas de ASF é adoptar 

metodoloxías que permitan aos nenos e nenas ver, identificar, analizar, soñar, propoñer e transformar o 

seu hábitat a través de diferentes procesos e resultados. 

 

Na sesión tamén participaron Proxecto Terra, Román Corbato, Taller Abierto, Sistema Lupo, Pernas 

Varela Arquitectos, Colectivo Re.Creo eMaumarela. 

 

 

 

  

https://arquitecturayeducacion.wordpress.com/
https://arquitecturayeducacion.wordpress.com/
https://arquitecturayeducacion.wordpress.com/
http://proxectoterra.coag.es/
http://tallerabierto.info/
http://sistemalupo.ferminblanco.com/
http://pernasvarela.com/
http://pernasvarela.com/
http://www.maumarela.com/
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3.2.4. ARTIGO REVISTA RIEJS 

 

O Proxecto Terra convidounos a escribir conxuntamente un artigo para a Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social, para a súa publicación no seu próximo número: Educación y Justicia 

Social. O tema que se desenvolveu foi a experiencia do traballo conxunto nos últimos anos entre as dúas 

entidades para traballar na comunidade educativa formal de Galicia o dereito ao hábitat. 
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4. GT COMUNICACIÓN 

 

Tras a diagnose realizada sobre todo o relativo á comunicación da demarcación nos últimos meses do 

2015, elaborouse un informe da situación naquel momento e un plan de mellora cuxa implantación comezou 

xa en xaneiro de 2016: formación do voluntariado do grupo (ver apartado formación), reorganización dos 

métodos de traballo, comunicación online e offline. 

 

 

 

4.1. REORGANIZACIÓN DOS MÉTODOS DE TRABALLO 

 

Cara unha mellor eficiencia e produtividade na comunicación e traballo en equipo dos distintos grupos de 

traballo da demarcación, o grupo de comunicación implantou ASANA como ferramenta colaborativa. 

Testeáronse as súas posibilidades, pros e contras, durante o primeiro semestre de 2016, para nos meses 

seguintes explicar e acompañar ao resto de grupos no seu uso. 

 

4.2. COMUNICACIÓN OFFLINE 

 

Un dos campos a mellorar que sinalaba a diagnose realizada en 2015 é a relación que mantén a 

organización cos medios de comunicación tradicionais: prensa, radio e televisión. 

 

Como primeiros pasos cara unha maior presenza neste eido, nomeouse unha persoa responsable de 

comunicación cos medios, elaborouse unha base de datos de medios e xornalistas, e redactáronse notas 

de prensa de todos os eventos salientables da demarcación. 
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4.3. COMUNICACIÓN ONLINE 

 

Nova Web 

 

A práctica final da formación sobre Wordpress consistiu na creación dende cero da nova páxina web da 

demarcación. Con ela pretendíase un dobre obxectivo: 

 

 Reordenar os contidos da web facilitando a súa navegación 

 Utilizar un xestor de contidos máis intuitivo, actualizable, persoalizable e que ofrecese máis 

características que as soportadas polo da antiga web 

 

A transición produciuse no mes de outubro de forma transparente para os e as usuarias ao dirixir a url 

de sempre ao novo sitio. A excepción das novas, que aínda se poden revisar ao permanecer enlazada a 

antiga web, trasladouse e ampliou todo o contido existente. Esperamos ao longo de 2017 ser capaces de 

dixitalizar e incorporar nova documentación ausente a día de hoxe. 

 

Segundo se pode observar nas estatísticas da páxina, o impacto da nova web notouse no incremento do 

número de páxinas vistas por visitante. Se ben achégase máis ou menos o mesmo número de persoas, 

pasan máis tempo e visitan máis páxinas cada unha. 
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Redes Sociais 

 

O segundo punto de interese do grupo de comunicación respecto a comunicación online foi aumentar o 

contacto directo coas persoas interesadas a través das redes sociais: Facebook e Twitter. 

 

A estratexia plantexada foi a de ir máis aló de que se viña facendo ata ese momento e utilizar as redes 

non só como lugar onde replicar as novas publicadas na web, senón incluír tamén fotografías e 

comentarios máis casuais e de preto sobre o día a día da organización. Por outra banda, preguntámonos 

que temas son os que lle interesan a xente que nos sigue para ofrecerlles tamén lecturas e contidos 

alleos. O resultado foi un maior acercamento e diálogo, e case triplicar a fin de ano o número de persoas 

que nos seguían en Facebook. A conta de Twitter creouse en agosto e pouco a pouco esperamos que 

medre de igual xeito. 
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5. GT VOLUNTARIADO Y 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 dos anos anteriores. Durante o 

2016, xa constituído o grupo como tal coa súa responsable, unha persoa encargada da formación e outra 

persoa encargada da xestión do voluntariado, o grupo comezou a traballar na formación e na xestión do 

voluntariado de Arquitectura Sen Fronteiras. 

 

Despois de un ano de traballo, explicado a continuación, tanto a responsable de formación (en setembro) 

como a responsable de voluntariado (en decembro) deixaron as súas responsabilidades para dar pé a que 

novas persoas vaian adquirindo responsabilidades. A partir do ano 2017, Marta Fernández será a nova 

responsable de voluntariado,  Elena Pena a responsable de formación, e Beatriz Sierra segue a ser a 

responsable do grupo. 

 

5.1. VOLUNTARIADO 

 

Neste eido, o traballo realizado forma parte da aplicación do "Protocolo de Xestión do Voluntariado", 

documento que se comezou a aplicar no 2014 e no que se establecen uns criterios de mínimos e 

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

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

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

optimice este recurso de carácter fundamental en Arquitectura Sen Fronteiras: 

 

Actividades realizadas: 

 

 Reunións de responsables de voluntariado Nacional: Participación bimensual nas reunións do grupo 

de voluntariado Nacional. 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 DTs destacan que na nosa delegación existe una 

xestión máis continua e organizada. 

 Realización de charlas de difusión e acollida para novos voluntarios/as: Aproximadamente de 

forma mensual. Pouco a pouco procúrase mellorar na captación de novas persoas voluntarias, 

cunha xestión e resposta dos correos diaria, cunha maior difusión das charlas, e coa realización 

de charlas o máis continuadas posible.Como novidade, realizáronse algunhas online, para persoas 

de fora de Galicia, e tamén realizouse unha con 3 persoas en Guatemala. Pero en xeral, a súa 

incorporación como persoas voluntarias a distancia resulta difícil tanto para elas como para os 

grupos. 
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 Xestión conxunta do certificado negativo de penais. Coa nova lei española de voluntariado, todas 

as persoas voluntarias en contacto con menores terán que dispor do seu certificado negativo de 

penais. Dende ASF este ano solicitáronse de forma conxunta os certificados das persoas 

voluntarias que así o precisaron para cumprir dita lei. 

 Certificados de acción voluntaria da Xunta de Galicia. Coa Lei 10/2011, do 28 de novembro de 

acción voluntaria, levouse a cabo a reforma legal do voluntariado en Galicia. Entre os obxectivos 

da mesma destaca posibilitar a obtención, por parte das persoas voluntarias, dunha certificación 

da súa participación en actividades de acción voluntaria, así como o seu depósito destas no 

Rexistro de Acción Voluntaria co fin de poder acreditar oficialmente un historial de experiencias 

de voluntariado, pudendo validar así as habilidades, destrezas, coñecementos, actitudes ou 

competencias adquiridas. Polo tanto por vez primeira dende ASF informouse a todo o voluntariado 

desta posibilidade e xestionouse este deposito de experiencias para as persoas interesadas. 

 Reunións trimestrais. Continúanse a xestionar os encontros lúdicos trimestrais entre o 

voluntariado, para que todas as persoas da organización poidan coñecerse e compartir momentos 

fora do traballo, e tamén que todas poidan coñecer o que está a suceder nos outros grupos. 

Este ano puidemos coñecer o Centro Etnográfico e Cultural do Río Mandeo (Teixeiro), onde cada 

grupo fixo un resumo do traballo do ano anterior e das expectativas de cara ao 2016. Na reunión 

trimestral de verán visitamos as Caldeiras do río Castro (Muxía) visitando pola tarde o Dolmen 

de Dombate e o Castro de Borneiro. Finalmente, no mes de decembro, finalizamos o ano facendo 

unha ruta de sendeirismo en Piornedo e visitando outros lugares da Serra de Os Ancares: 

Balouta, Navia de Suarna... 
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A continuación, realizase un resumo e análise do voluntariado da organización durante o ano 2016, tamén 

en relación aos anos anteriores: 

 

Durante 2016 contactaron coa organización 55 persoas coa intención de coñecer mais sobre a nosa forma 

de traballo, e saber como participar como voluntariado connosco.  Destas, acudiron un total de 29 

persoas a algunha das 10 charlas de acollida que a responsable de voluntariado impartiu. 

 

Tras coñecer o funcionamento de ASF nunha das charlas, acudiron a algunha reunión dalgún dos 5 grupos 

14 persoas. Finalmente 8 persoas chegaron a asinar o acordo de persoa voluntaria. (nesta cifra cóntase 

o voluntariado que acudiu a charlas no 2016, aínda que algunhas firmaron o contrato xa no 2017). 

 

Tendo en conta as persoas que acudiron a unha charla a finais do ano 2015, e asinaron o contrato no 

2016, o total de novas persoas voluntarias que asinaron o contrato no 2016 foi de 12 persoas. Por outra 

banda, xestionáronse 4 baixas oficiais, pero 11 persoas foron deixando de participar e non renovaron o 

contrato de cara o ano 2017. 

 

En resumo, o numero de persoas voluntarias durante o 2016 variou entre as 26 e as 38 persoas con 

contrato asinado. Coa data de decembro 2016, o numero exacto de persoas voluntarias é de 31 persoas. 

 

En xeral o número de persoas voluntarias vense mantendo estable durante os últimos anos. A cantidade 

de novas incorporacións foi aumentando ano a ano, dende a existencia da figura de responsable de 

voluntariado, pero segue habendo un gran número de baixas a final de ano, que corresponden en gran 

numero ao perfil de voluntarios e voluntarias de recente incorporación. 

 

RESUMEN ESTATÍSTICO 

HOMES 10 

MULLERES 21 

MEDIA DE IDADE 33 anos 

ALTAS/NOVAS INCORPORACIÓNS 

2013 4 

2014 3 

2015 8 

2016 12 

BAIXAS 

 2016 11 

2015 11 

2014 15 

PERFIL PROFESIONAL (inclúense as persoas técnicas de asf, practicum, e coopera ao 

longo do 2016) 
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Estudante arquitectura 8 

Estudante social 3 

Arquitecto/a 20 

Sociólogo/a 1 

Educador/a social 1 

Psicólogo/a 1 

Terapeuta ocupacional 2 

ANTIGÜIDADE 

1 AÑO 4 

2 AÑOS 3 

3 AÑOS 2 

4 AÑOS 1 

5 AÑOS 1 

6-10 AÑOS 5 

> 10 AÑOS 4 

GRUPOS DE TRABALLO ACTUAIS 

GT INTERNACIONAL 14 

GT LOCAL 10 

GT EPD 12 

GT COMUNICACIÓN 5 

GT VOLUNTARIADO E FORMACIÓN 5 

 

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

formación a través dos diferentes grupos de traballo, a maiores de todo o esforzo realizado neste ano 

no eido da formación. É habitual que os voluntarios e voluntarias de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia 

troquen de grupo de traballo ao longo do tempo, e mesmo colaboren activamente en varios grupos, 

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.  

 

A aplicación do Protocolo de Xestión do Voluntariado e a creación do Grupo de traballo de Voluntariado 

e Formación, supuxo unha gran axuda para Arquitectura Sen Fronteiras Galicia, realizando dunha xeito 

máis ordenado e con menor periodicidade todas as xestións relacionadas co voluntariado. Ano tras ano 

vaise aprendendo e mellorando a xestión das persoas voluntarias no seu ciclo de voluntariado, pero 

aínda queda moito no que traballar no eido do voluntariado, especialmente nos coidados das persoas que 

forman todos os grupos da ONG. 
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5.2. FORMACIÓN 

 

 

 

Durante o 2016 procedeuse a por en marcha e afianzar o proceso de estruturación da formación. O plan 

de Formación e os Itinerarios Formativos realizados dentro do proxecto de Fortalecemento 2014-15 deu 

paso o seu aterraxe. A planificación en base a competencias compre unha visión máis integral e 

integradora da formación coma parte da persoa e de vital importancia de cara a labor voluntaria. 

 

Un dos elementos fundamentais é o compromiso adquirido na creación do proceso por parte dos grupos de 

cara a facermos realidade a formación estruturada en ASF, e por outra banda, iniciar un proceso de 

revisión e mellora do planificado. 

 

O Plan de formación continua de ASF Galicia xa ten executado o seu primeiro período anual e, durante o 

2017, completaranse a axustaranse procesos tanto de xestión como de realización de cara a unha mellora 

continua. 

 

Está previsto en 2017 facer unha avaliación sobre o mesmo. Tamén a nova planificación de itinerarios 

grupais de cara a podermos afrontar convocatorias e unha visón a medio prazo das formacións internas.  
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Por outra banda tense a necesidade de realizarmos unhas sesións de debate e intercambio para analizar 

como vemos a longo prazo o papel da formación e o de ASF como formadora. 

 

Boletín formativo 

 

Durante todo o período de 2016 ofreceuse periodicamente información de diversos cursos que foron 

priorizados polos grupos e que están a desenvolver diversas organizacións. Tras unha primeira fase 

mediante correo electrónico dende o grupo GT-VF, no último trimestre do ano considerouse importante a 

xestión informativa da formación mediante un Boletín para quincenalmente achegar as formacións 

dispoñibles e aliñadas coas necesidades propostas polos grupos. Consultouse o grupo de Comunicación o 

formato e creouse a plantilla para manter a imaxe corporativa de ASF cun formato semellante ao do 

boletín electrónico ASF que foi xestionado na súa meirande parte por ASF Galicia. 

 

 

 

Análise do boletín 

 

O boletín está a ter un impacto medio-baixo, onde se nota un repunte a finais de ano. Podemos ver que 

formacións e que voluntariado accede a formación e se mostra interesada, Un terzo da comunidade, 65 

persoas, accede a información e clickea info concreta. 

 

Seguirase co traballo de afinamento e de mellora de cara a xestión da formación e a pescuda de cursos 

de interese para a comunidade ASF. 
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5.2.1. FORMACIÓNS DO PLAN PARA O ANO 2016 

 

Formacións internas autoxestionadas 

 

Unha parte das formacións que se desenvolveron ao abeiro dos Itinerarios formativos foi facer sesións 

conxuntas de análise nos aspectos sociais e persoais, de cara a podermos introducir aspectos máis alá 

do procedimental, que fosen aparellados ao proceso desenvolvido en anos anteriores coa Asistencia 

Técnica de Facilitación. 

 

Neste contexto realizáronse por parte do grupo dúas formacións grupais, onde a premisa fose situarmos 

cada persoa e iniciar un proceso de análise de onde estamos e como se pode mellorar como estamos nos 

grupos. 

 

Realizáronse dúas formacións neste senso, coordinadas polas voluntarias e técnicas: Marta Casal e Marta 

Díaz del Río 

 

Autorregulación e autocontrol 

Xaneiro, duración: 4 h 

Participación: 10 persoas voluntarias 

O seu obxectivo foi revisar o modelo cultural de ASF e como chegar a poñer límites persoais e sociais ao 

traballo. Realizouse en Xaneiro e tivo unha boa acollida. Para elo analizáronse mediante 5 dinámicas 

diversos aspectos vencellados a ASF, a cultura, e como é o noso dominio de acción. 

 

 DINÁMICA 0: Presentación y Expectativas  

 DINÁMICA 1: Identificando como me atopo  

 DINÁMICA 2: Traballo en ASF Galicia: como somos?, como funcionamos? 

 DINÁMICA 3: Traballando a Asertividade: de que crenzas e valores partimos? DINÁMICA 4: Por que 

é preciso o cambio?  

 DINÁMICA 5: Reflexión e peche  
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O obradoiro foi moi ben recibido polas persoas voluntarias e de cara o futuro partirase do proceso 

emprendido neste obradoiro para podermos articular un traballo sostido no tempo para as competencias 

persoais e sociais das persoas participantes. 

 

 

 

Ciclo Xénero en ASF, formándonos 

Maio-Xuño, duración 8h 

Cara o verán, realizouse unha formación en xénero con dúas sesións presenciais, onde por unha banda 

analizouse dende o vivencial que é e como entendemos o xénero dentro de ASF. Analizando as diferentes 

percepcións e visóns e por outra banda a teoría,puidemos sentar un punto de partida de cara a logo 

integrar o xénero non coma unha categoría allea ás propias persoas. E na seguinte sesión ofrecermos 

ferramentas de cara a enfrontar os proxectos cunha perspectiva de xénero. 
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Sesión 1. Sensibilización en Xénero dende o autocoñecemento 

10 Maio, 4h. 

Participación: 6 persoas voluntarias 

Nesta primeira sesión analizouse o coñecemento propio respecto do xénero e as pautas concretas de 

socialización que se tivo. Partindo dunha visión experencial pretendeuse analizar que factores da 

socialización reforzan os nosos roles asignados polo patriarcado. Ser consciente deles é o primeiro paso 

para poder deconstruirlos internamente de cara a un traballo con perspectiva de xénero real e non 

cosmético ou porque nolo piden. 

 

Sesión 2. Formulando proxectos dende a perspectiva de xénero 

Xuño, 4h. 

Participación: 11 persoas voluntarias 

Nesta sesión afondouse en torno o traballo máis operativo, reseñando que é imprescindible para que 

realmente se de cun proceso persoal e grupal de autocoñecemento dos patróns de xénero. Realizouse 

unha formación baseada nos traballos dos grupos de Internacional e Local, de cara a analizar certos 

procesos e procedementos nos cales sería de interese incorporar dende o punto de partida o xénero e 

evitar sesgos patriarcais nun futuro. 

 

Formacións recibidas por outros axentes 

 

Curso en liña Hábitat a Escala Humana: o dereito ao hábitat desde un enfoque de xénero e 

desenvolvemento sustentable 

Novembro 2015 a abril 2016,  Duración: 120h 

Participación: 2 persoas voluntarias 

Organización: ASF Galicia e impartida por diversas asistencias técnicas (Soledad B., Adrián F., Miguel F. e 

Lara M., Miguel S. e Karme) 

Desenvolvemento do curso promovido polo grupo de EpD dentro dos proxectos de Educación da Xunta de 

Galicia. Trátase dunha formación completa e ampla do concepto de hábitat que é de interese para poder 

ter unha visión completa das diferentes áreas de traballo nas que traballa a organización. 

 

Curso de Incidencia política no século XXI: ONGD para o cambio social 

3-4 maio 2016, duración: 12 h 

Participación: 2 persoas voluntarias 

Realizado pola Coordinadora Galega de ONGD, onde se afrontou a Incidencia Política como ferramenta das 

ONGDs. Desenvolveuse o marco teórico que permita clarificar os conceptos e explorar as súas 

potencialidades ofrecendo para elo pistas para fomentar a incidencia política das ONGD galegas. Se 

mostraron experiencias inspiradoras de incidencia política realizadas por outras organizacións non 

lucrativas. 

 

Curso de Educación para o Desenvolvemento 

Xullo, duración: 8 h 

Participación: 6 persoas voluntarias 

Formación encadrada no proxecto de Fortalecemento. 
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Para esta formación contamos coa dinamización de Tempo de Loaira, cooperativa especializada en temas 

de Educación e que xa ten unha traxectoria en Galicia. Mediante a oferta de Granxa de Servizos 

solicitouse unha formación de Iniciación e Perfeccionamento. Para elo analizáronse as diversas xeracións 

da EpD e como se encadran diversas propostas de diversas ONGD en cada unha delas. Pasando a 

definirmos que se entende por EpD e como a estamos traballando. 

Por outra banda xerou un espazo de reflexións sobre que aspectos queremos na nosa organización 

relacionadas cos proxectos e como analizarmos as propostas mediante unha avaliación. 

 

Curso en liña Recursos para o traballo coas persoas voluntarias nunha entidade de Acción Voluntaria 

Agosto-Setembro, duración 20 h 

Participación: 3 persoas voluntarias 

Curso da plataforma de Voluntariado Galego onde se traballa en específico a xestión das persoas 

voluntarias mediante recursos creativos. O curso desenvolveu ferramentas participativas e creativas de 

cara a xestión voluntaria. Está enfocado para motivar nas entidades accións de facilitación e dinamización 

tendo en conta a tipoloxía de cada organización. 

 

Curso Voluntariado OCV 

Abril 2016, duración 20h 

Participación: 3 persoas voluntarias 

O curso Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR/PCC): voluntariado en cooperación ao 

desenvolvemento está enfocado principalmente a: 

 Coñecer conceptos clave e ferramentas para entender o ámbito do desenvolvemento e a 

cooperación, nun contexto globalizado como o actual, cunha visión crítica do modelo actual. 

 Achegar ás ferramentas para o deseño e execución de programas e proxectos de cooperación e 

educación para o desenvolvemento. 

 Reflexionar e cuestionar as principais ferramentas e modelos de axuda ao desenvolvemento. 

 Coñecer boas prácticas para a construción e difusión de mensaxes positivas. 

 

Curso en liña Voluntariado Básico 

Agosto-Setembro 2016, duración 20h 

Participación: 1 persoa voluntaria  

Curso da plataforma de Voluntariado Galego onde se traballa en específico o que é a labor voluntaria a 

nivel básico e as diversas facetas da súa xestión presentado o ciclo do voluntariado. Unha parte 

importante é o coñecemento da lexislación - dereitos e deberes- dos axentes participantes na acción 

voluntaria. 

 

Curso en liña Voluntariado Especialización 

Outubro-Novembro, duración 20h 

Participación: 2 persoas voluntarias 

Curso da plataforma de Voluntariado Galego onde se traballa en específico o que é a labor voluntaria e 

as diversas facetas da súa xestión. Parte do curso está centrado na xestión emocional, la concepción 

grupal e a xestión de conflitos, ámbitos todos eles priorizados no plan de formación. 
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Curso en liña Recursos para Traballar o Voluntariado na educación Secundaria 

Outubro-Novembro, duración 20h 

Participación: 1 persoa voluntaria 

Curso da plataforma de Voluntariado Galego onde se traballa en específico a introdución e achegamento 

do voluntariado a educación. Como poder afrontar o currículo e os recursos existentes ou posibles de 

cara ó traballo na educación secundaria. A adaptación de recursos de cara a incidencia mediante 

metodoloxías creativas. 

 

Posgrao presencial Curso de formación específica en cooperación e educación ao desenvolvemento 

Outubro-Novembro, duración 60h 

Participación: 1 persoa voluntaria 

Curso de especialización sobre a cooperación e a EpD onde se artella dende a OCV un corpo formativo 

centrado nas temáticas da cooperación. O desenvolvemento centrase nunha exposición da temática 

profundizando en diversos aspectos concretos dos eidos e as transversais, así coma a xestión e 

formulación, complementándoa coas relacións coa universidade e o seu papel. 

 

Formacións proxecto fortalecemento 

 

Curso presencial Creación e administración de páxinas web con Wordpress 

Abril-Maio, duración 20h 

Participación: 8 persoas 

A cargo do formador Óscar Sanluis de Carnivale Estudio, e cunha duración de 20 horas ao longo de cinco 

sesións presenciais entre abril e maio, o obxectivo desta formación foi dotar ao voluntariado de 

ferramentas axeitadas para garantir o desenvolvemento tecnicamente correcto, eficaz e sostible desta 

tarefa. 

Aprendemos a instalar e configurar wordpress nun servidor, e repasamos todas as características de 

manexo e personalización deste xestor de contidos. A práctica final consistiu na creación da nova páxina 

web da demarcación. 

 

Curso en liña Estilos e narrativas periodísticas 

Xullo-Agosto, duración 20h. 

Participación: 2 persoas voluntarias 

Con esta formación melloráronse as capacidades de comunicación online e offline do voluntariado na 

redacción de novas, notas de prensa... Optouse por un formato online a través da plataforma Ed-Modo en 

vez de presencial para axeitarse ao tempo dispoñible do voluntariado. Desenvolveuse ao longo de catro 

semanas para un total de 20 horas entre xullo e agosto, con Beti Vázquez como formadora: 

 

 Semana I: Análise das mensaxes que se publican para atopar as claves que serven para 

invisibilizar as realidades que non interesa contar 

 Semana II: Os distintos xéneros xornalísticos, como se escribe un artigo e cal é a linguaxe que 

queremos 

 Semana III: A crónica, ou o xénero que narra dende nós 
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 Semana IV: O persoa responsable da edición. Debate de ideas para que a información que xeran 

as ONGD chegue aos medios 

 

Curso en liña Comunicación inclusiva 

Outubro-Novembro, duración 20h. 

Participación: 5 persoas voluntarias 

Co mesmo formato que a anterior e tamén a cargo de Beti Vázquez, tiña como obxectivo dotar ao 

voluntariado dunha linguaxe axeitada á perspectiva de xénero. Desenvolveuse ao longo de catro semanas 

para un total de 20 horas entre outubro e novembro: 

 

 Semana I: Que contan e que non contan os medios de comunicación de masas? (In)visibilización do 

xénero nos textos escritos 

 Semana II: Que é a linguaxe sexista? Rebatendo o que outros din sobre xénero e linguaxe. 

Linguaxe excluínte, androcentrista e/ou sexista 

 Semana III: Tratamento e representación do xénero nos medios. Violencia machista e medios de 

comunicación 

 Semana IV: Publicidade: creación e utilización de estereotipos. Cine de mulleres e novos relatos 

audiovisuais 

 

Curso presencial Xestión para Resultados CONGDE 

Marzo, duración 8h 

Participación: 2 persoas voluntarias 

Curso encadrado no proxecto de Fortalecemento e financiado. Formación desenvolvida en Madrid pola 

CONGD onde se traballou a Xestión para Resultados nos proxectos de cooperación. 

 

Curso en liña Xestión para Resultados BID 

Maio-Xuño, duración 50h 

Participación: 3 persoas voluntarias 

Curso encadrado no proxecto de Fortalecemento e financiado. Curso para a integración nas institucións 

públicas da xestión para resultados. Curso ofrecido pola plataforma EdX, como MOOC e na cal se adquiriu 

a formación básica sobre a xestión completa dun proxecto a través da visión para resultados. 

 

Intercambio experiencias Enxeñería sen Fronteiras e ASF Galicia 

Decembro, duración 2h 

Participación: 5 persoas voluntarias 

Xornada de intercambio sobre de experiencias no eido das tecnoloxías apropiadas e a nivel de 

organizacións entre dúas entidades afíns. O encontro tivo lugar na Escola de Arquitectura e asistiron 

persoas vencelladas a temática, e foi coordinada polo grupo de Internacional. 
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Xestión repositorio recursos 

 

Durante o ano procedeuse a incluír os novos recursos dos cursos que foron realizados polo voluntariado 

para que poidan quedar dispoñibles para a comunidade voluntaria de ASF. O grupo incorporou os diversos 

materiais  

 

5.2.2. CREACIÓN DO PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN 

 

O grupo e liderado pola responsable de GT Voluntariado e Formación onde poder aclarar dentro do 

proceso de incorporación dos cursos no repositorio xeral. O protocolo aclara o procedemento que está 

baixo a coordinación da responsable de formación. 

 

5.2.3. PLANIFICACIÓN APOIO Á FORMULACIÓN DE EPD 

 

A convocatoria de EpD 2016 incluíu unha sección adicada a formación que en anteriores convocatorias 

estaba incluída na convocatoria de Fortalecemento.  

 

Para afrontar a convocatoria, en abril, priorizáronse as formacións grupais e transversais do Itinerarios 

2016-17 de cara a 2017 e que entrase dentro da lóxica de xestión e execución do proxecto.  

Para elo reorganizáronse formacións na súa calendarización e realizouse unha pescuda e organización da 

súa posible execución no proxecto 

 

6. FORTALECEMENTO 

 

GAL 91/15 
Proxecto de consolidación de ASF Galicia como un referente en materia de 

dereito ao hábitat 

País/Localización A Coruña, Galicia 

Entidades financeiras Xunta de Galicia  

Orzamento 25.175,25€ 

Data de inicio Agosto de 2015  

Data de finalización Decembro de 2016 

 

En agosto de 2015 comezou un proxecto de fortalecemento que complementa o traballado en anteriores 

proxectos. O proxecto ten catro liñas de intervención: 

 

 Mellora da estrutura de gobernanza de ASF Galicia traballando, a través dun proceso de 

facilitación, a xestión e resolución de conflitos, a comunicación asertiva e o novo organigrama. 

 Mellora a calidade das intervencións da organización a través da formación interna do seu 

voluntariado e persoal técnico (consultar apartado de formación). 
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 Diversificación do financiamento dos proxectos de ASF Galicia. Ao longo do proxecto conseguiuse 

aumentar o número de entidades que financian a entidade. 

 Mellora da capacidade comunicativa e da visibilidade dos traballos. A través dunha diagnose 

externa localizáronse os puntos débiles e establecéronse dinámicas ara mellorar a comunicación 

interna, comunicación externa e relación cos medios.  

 

 

 

 

  



 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2016 | 58 

7. CAPTACIÓN 

 

A campaña de captación 2016 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 da mesa de Nadal na ETSAC durante a semana do 12-16 de decembro. 

Os produtos ofertados foron remanentes de anos anteriores (postais, morralitos, libretas e 

tazas personalizadas) e tamén incorporouse novo material téxtil (estoxos, carteiras e cordóns de 

gafas) procedente da Cooperativa Trama de Quetzaltenango, Guatemala.  

Esta mesa, ademais 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. Tamén supón o momento de incorporación de moitas novas persoas voluntarias. 
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8. BALANCE ECONÓMICO 2016 

 

COD CONCEPTO IMPORTE 

I1 DONACIONES PARTICULARES 0,00 

I2 DONACIONES EMPRESAS 0,00 

I3 SUBVENCIONES / DONACIONES INSTITUCIONALES 0,00 

I4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 210,00 

I5 CAPTACIÓN 590,50 

I6 OTROS 0,00 

I7 INGRESOS DE GT LOCAL 0,00 

I8 INGRESOS DE GT EDUCACIÓN 200,70 

 
TOTAL INGRESOS 1.001,20 

   
G1 ALQUILERES 0,00 

G2 SERVICIOS PROFESIONALES 0,00 

G3 ASESORIAS EXTERNAS 0,00 

G4 SEGUROS 0,00 

G5 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

G6 IMPUESTOS Y TRIBUTOS 0,00 

G7 MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS -214,19 

G8 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 

G9 OTROS MATERIALES 0,00 

G10 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 0,00 

G11 REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 

G12 GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA -10,80 

G13 CUOTAS A OTRAS ENTIDADES -150,00 

G14 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 0,00 

G15 GASTOS DE CORREO -11,67 

G16 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 

G17 GASTOS DE FORMACION 0,00 

G18 GASTOS DE EDUCACION / SENSIBILIZACIÓN -162,44 

G19 GASTOS DE COMUNICACIÓN 0,00 

G20 GASTOS DE CAPTACIÓN -68,57 

G21 GASTOS DE GT LOCAL (no imputados a proyectos) -535,00 

G22 GASTOS DE GT INTERNACIONAL -21,15 

G23 APORTES A LA ASOCIACIÓN 0,00 

 
TOTAL GASTOS -1.173,82 

   

   

 
BALANCE PROYECTOS 0,00 

 
TOTAL DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS/PROYECTOS -172,62 

   

 
SALDO INICIO DE AÑO 2.345,95 

 
SALDO FINAL DE AÑO 2.173,33 

 

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 ás entidades financeiras. 
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9. AGRADECEMENTOS 

 

Non podemos rematar esta Memoria de Actividades ASF Galicia 2016 sen sentirnos orgullosos e orgullosas 

de todo o acadado. 

 

O grupo de Cooperación Local consolidou de xeito fehaciente a Arquitectura Sen Fronteiras como o 

referente na promoción da consecución dun hábitat digno, e da inclusión social, da poboación habitante 

dos asentamentos precarios de A Coruña. 

 

18 anos despois de traballo continuado na costa sur de Guatemala, seguimos a acompañar ás comunidades 

máis vulnerables na mellora das súas condicións habitacionais, educativas e de saúde. 

 

Desde a Educación Para o Desenvolvemento loitamos para que todas as persoas, dende pequenas, 

sexamos conscientes do noso Dereito ao Hábitat. A participar na toma de decisións e procurar a 

igualdade de todas. 

 

A visibilidade de toda esta labor mellorou grazas a un contacto máis directo e a unha maior 

transparencia, co pulo do grupo de comunicación nas redes sociais, na nova web da demarcación e na 

información directa aos medios de comunicación tradicionais. 

 

Cara a dentro, contamos cun grupo de voluntariado e formación preocupado por acollernos, lembrarnos da 

importancia dos coidados a cada un e unha de nós, formarnos neste eido e en todo o necesario para 

afrontar cada vez mellor os proxectos que iniciamos. 

 

Grazas a todos e todas, ás persoas voluntarias técnicas e contratadas, que desde 1995 co voso 

compromiso, co voso esforzo e con todas as horas regaladas que só vos sabedes, fixestes moito máis do 

que esta memoria reflexa. 

 

Grazas tamén a todas as persoas socias e entidades colaboradoras por confiar en nós, no noso xeito de 

entender a Cooperación e desenvolvela. Máis aló do financiamento imprescindible, esa confianza que 

depositades supón un recoñecemento á nosa labor que precisamos para seguir cara adiante. 

 

E por suposto, grazas a toda a xente que nos permite estar aí, ao seu carón, nese proceso de conquista 

dun hábitat digno. As persoas beneficiarias somos nós. 

 

Xa estamos en marzo. Levamos un tempo analizando, aprendendo dos erros cometidos e repensando os 

obxectivos e estratexias a seguir. Son momentos de mirar cara dentro, de falar e de escoitar, de medrar 

xuntos e xuntas. Seguro que 2017 aínda vai ser mellor. 

 

 

 

A Coruña, 18 de marzo de 2017 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos mencionar especialmente á Biblioteca da ETSAC polo seu apoio continuo durante todo este 

tempo. 
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