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GT Cooperación Local

MULLERES COLLEITEIRAS

Proxecto de formación prelaboral para mulleres 
en situación de exclusión social.

DATAS DO PROXECTO
Setembro 2018 - Outubro 2018 

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Sensibilizar e formar sobre os aspectos do hábitat e as 
súas dimensións transversais facendo especial fincapé 
na gobernanza a través da participación.

COPARTES/COLABORADORES 
Mulleres Colleiteiras Sociedade Cooperativa Galega

PERSOAS BENEFICIARIAS
Mulleres en situación de exclusión social.

ORZAMENTO TOTAL 
1250,36 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Promoción da inclusión sociolaboral e benestar de 
mulleres en situación de exclusión social mediante a 
participación como alumnas en prácticas no marco 
real de traballo das cooperativa Mulleres  Colleiteiras 
Sociedade Cooperativa Galega, dedicada á recollida de 
aceite vexetal usado:

- Dar soporte e promover o programa de prácticas non 
laborais para mulleres segundo convenio entre a enti-
dade Arquitectura Sen Fronteiras e Mulleres  Colleitei-
ras Sociedade Cooperativa Galega

- Promover a mellora da  empregabilidade das par-
ticipantes (competencias laborais e condicionantes) 
segundo as necesidades e intereses identificados

- Xerar unha experiencia de desenvolvemento persoal e 
profesional significativa, con acompañamento e adap-
tada á situación de partida de cada participante

- Xerar unha rede de traballadoras formadas ad hoc no 
contexto real de traballo e en contacto para posibles in-
corporacións como socias traballadoras ou para novas 
accións formativas

- Facilitar o marco desta ocupación (a formación) como 
espazo de encontro, de apoio mutuo e empoderamento 
entre as participantes e o tecido xa activo na coopera-
tiva
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO NOJ

Mellora da calidade educativa con pertinencia 
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos 
da nenez e a mocidade de 8 comunidades no mu-
nicipio de  Champerico. Fase 3. 

LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala

DATAS DO PROXECTO
2017 - 2018

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellora da calidade educativa da nenez e a mocidade, 
con pertinencia cultural e de xénero, para o exercicio 
da cidadanía e a xeración dun pensamento crítico 
en estudantes de primaria e básico do municipio de  
Champerico, Retalhuleu, Guatemala.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia, Fundación Roviralta, Fundación Caja 
Navarra

COPARTES/COLABORADORES 
PRODESSA, ASIAPRODI e PROYDE

PERSOAS BENEFICIARIAS
- Directos: 1.110 persoas en total
- 102 alumnos e alumnas dos institutos básicos
- 958 alumnos e alumnas das escolas 
- 50 docentes
- Indirectos: 7.791 persoas

ORZAMENTO TOTAL 
- Orzamento total: 267.773,49 €
- Subvención solicitada: 16.000 € Caja Navarra, 5.000 € 
Fundación  Roviralta e 224.990 € Xunta de Galicia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- O proxecto trata de abordar a mellora da calidade 
educativa a través de catro liñas de traballo:

1- A consolidación da experiencia educativa nos insti-
tutos básicos del Rosario e Nova  Cajolá, coa incorpo-
ración efectiva do enfoque de xénero,  interculturalidad 
e cultura de paz; o fortalecemento dos espazos de nais 
e pais de alumnos e a creación dos gobernos escolares.

2- Fortalecemento das prácticas pedagóxicas en oito 
centros de primaria, a través da revisión do proxecto 
educativo institucional ( PEI) e o desenvolvemento dun 
programa de  lectoescritura con enfoque de valores.

3- O fortalecemento da poboación en materia de de-
reito á educación a través da creación dunha mesa de 
educación municipal que integre autoridades e líderes 
comunitarios.

4- A construción dun centro educativo adecuado e 
seguro na comunidade do  Manchón, onde non había 
unha infraestrutura dispoñible que albergue a activida-
de escolar.
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO NOJ 

Mellora da calidade educativa con pertinencia 
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos 
da nenez e a mocidade de 8 comunidades no mu-
nicipio de  Champerico. Fase 4.

LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala

DATAS DO PROXECTO
2018 - 2019

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellora da calidade educativa da nenez e a mocidade, 
con pertinencia cultural e de xénero, para o exercicio 
da cidadanía e a xeración dun pensamento crítico 
en estudantes de primaria e básico do municipio de  
Champerico,  Retalhuleu, Guatemala.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

COPARTES/COLABORADORES 
PRODESSA, ASIAPRODI e PROYDE

PERSOAS BENEFICIARIAS
- Directos: 1.074 persoas en total
- 124 alumnos e alumnas dos institutos básicos
- 881 alumnos e alumnas das escolas 
- 69 docentes
- Indirectos: 14.598 persoas

ORZAMENTO TOTAL 
Orzamento total: 25.154,76 €
Subvención solicitada: 224.950,00 € Xunta de Galicia

INFORMACIÓN ADICIONAL

- O proxecto trata de abordar a mellora da calidade 
educativa a través de catro liñas de traballo:

1- Mellora da calidade educativa de 10 centros, con 
énfase en comprensión lectora e valores, con enfoque 
de xénero, interculturalidade e protección do medio 
ambiente.

2- Fortalecemento das capacidades e atitudes das nais 
e pais de familia para a súa participación activa na 
educación dos seus fillos. 

3- O fortalecemento da poboación e dos titulares de 
responsabilidades en materia de dereito á educación 
con obxetivo de esixir as autoridades competentes a 
satisfacción deste dereito.

4- A construción e mellora de dous centros educativos 
adecuados e seguros nas comunidades de  Victorias III 
e o Manchón, onde non se dan as condiciones mínimas 
adecuadas para o desenvolvemento do proceso educa-
tivo.
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO BAN CHUINKLAL

Mellora das condicións de acceso a un hábitat do-
miciliar saudable da poboación máis vulnerable 
do departamento de  Retalhuleu, Guatemala, con 
énfase nas mulleres viúvas e solteiras, a través 
dun proceso colaborativo entre comunidades, 
autoridades municipais, organizacións sociais e 
cooperativas. Fase 4 . 

LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala

DATAS DO PROXECTO
2017 - 2018

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellorar as condicións a un hábitat domiciliar sauda-
ble da poboación máis vulnerable do departamento de  
Retalhuleu,  guatemala, con énfase nas mulleres viúvas 
e solteiras, a través dun proceso colaborativo entre 
comunidades, autoridades municipais, organizacións 
sociais e cooperativas.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

COPARTES/COLABORADORES 
ASIAPRODI E FODHAP

PERSOAS BENEFICIARIAS
- Directos: 532 persoas en total
- Indirectos: 6.836 persoas en total

ORZAMENTO TOTAL 
- Orzamento total: 183.182,27 €
- Subvención solicitada: 153.700 €

INFORMACIÓN ADICIONAL

O obxectivo e dar resposta aos déficits  habitacionales 
a través de dous enfoques: (1) a través de accións de 
carácter estratéxico e (2) a través de accións de emer-
xencia. Entre a primeiras incluiranse as seguintes:

1- O fortalecemento institucional e comunitario en 
materia de dereito ao hábitat e produción social de 
vivenda e hábitat.

2- A formación á poboación en materia de hábitos 
hixiénicos, ordenamento do espazo da vivenda, seguri-
dade humana e auditoría social.

Entre as accións de emerxencia, proponse a constru-
ción de 18 vivendas para as familias en condicións de 
emerxencia  habitacional e alta vulnerabilidade das 
comunidades de  Champerico. 
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GT Cooperación Internacional

PROXECTO BAN CHUINKLAL

Mellora das condicións de acceso a un hábitat do-
miciliar saudable da poboación máis vulnerable 
do departamento de  Retalhuleu, Guatemala, con 
énfase nas mulleres viúvas e solteiras, a través 
dun proceso colaborativo entre comunidades, 
autoridades municipais, organizacións sociais e 
cooperativas. Fase 5 

LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala

DATAS DO PROXECTO
2018 - 2019

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellorar as condicións a un hábitat domiciliar sauda-
ble da poboación máis vulnerable do departamento de  
Retalhuleu,  guatemala, con énfase nas mulleres viúvas 
e solteiras, a través dun proceso colaborativo entre 
comunidades, autoridades municipais, organizacións 
sociais e cooperativas.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

COPARTES/COLABORADORES 
Universidade da Coruña

PERSOAS BENEFICIARIAS
- Directos: 1.311 persoas en total
- Indirectos: 7.863 persoas en total

ORZAMENTO TOTAL 
- Orzamento total: 213.940,38 €
- Subvención solicitada: 174.995,00 €

INFORMACIÓN ADICIONAL

-O obxectivo e dar resposta aos déficits  habitacionales 
a través de dous enfoques: (1) a través de accións de 
carácter estratéxico e (2) a través de accións de emer-
xencia. Entre a primeiras incluiranse as seguintes:

1- O fortalecemento institucional e comunitario en 
materia de dereito ao hábitat e produción social de 
vivenda e hábitat.

2- A formación á poboación en materia de hábitos 
hixiénicos, ordenamento do espazo da vivenda, seguri-
dade humana e auditoría social.

Entre as accións de emerxencia, proponse a constru-
ción de 15 vivendas e 30 melloras do entorno domiciliar 
para as familias en condicións de emerxencia  habi-
tacional e alta vulnerabilidade das comunidades de  
Champerico. 
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GT Cooperación Internacional

COOPERACIÓN TÉCNICA

Cooperación técnica para a elaboración dunha fe-
rramenta de planificación de accións estratéxicas 
para a mellora da calidade educativa con perti-
nencia cultural e de xénero nas áreas vulnerables 
do municipio de Champerico, Retalhuleu, Guate-
mala. Fase 2

LUGAR
Departamento de Retalhuleu, Guatemala

DATAS DO PROXECTO
2017 - 2018 

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Mellora da calidade educativa da nenez e a mocidade 
con pertinencia cultural e de xénero para o exercicio da 
cidadanía e a xeración dun pensamento crítico en estu-
dantes de primaria e básico do municipio de  Champe-
rico, Retalhuleu, Guatemala.

FINANCIADORES
Concello de Santiago de Compostela

COPARTES/COLABORADORES 
PRODESSA, ASIAPRODI

PERSOAS BENEFICIARIAS
- Directos: 5.175 en total
- Poboación en idade escolar: 4.831
- Docentes: 302
- Directores e directoras: 42
- Inidirectos: 33.391 en total

ORZAMENTO TOTAL 
- Orzamento total: 18.600 €
- Subvención solicitada: 15.000 €

INFORMACIÓN ADICIONAL

O proxecto pretende xerar ferramentas ou materiais 
técnicos que poidan ser utilizados polas autoridades 
locais competentes en educación (Municipalidade de  
Champerico e Ministerio de Educación) para prestar 
un mellor servizo en materia educativa. Os produtos 
que propón o proxecto son os seguintes:

1- Un audiovisual no que se recollan boas prácticas en 
materia de educación, tanto no que corresponde á par-
te pedagóxica como no que afecta as infraestruturas.

2- Un documento de criterios de deseño de centros 
educativos adaptado ás condicións do contexto espe-
cífico de  Champerico, desde o punto de vista social, 
económico e ambiental. O documento proponse espe-
cialmente para a adecuación climática das escolas na 
rexión
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DIFUSIÓN DO DEREITO AO HÁBITAT

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, con 
especial incidencia en modelos de gobernanza 
participativos, a través da sensibilización e a 
educación non formal de axentes multiplicadores 
clave e alumnado de secundaria na cidade de A 
Coruña.

DATAS DO PROXECTO
Agosto 2017 - Novembro 2018 

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Sensibilizar e formar sobre os aspectos do hábitat e as 
súas dimensións transversais facendo especial fincapé 
na gobernanza a través da participación.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

COPARTES/COLABORADORES 
Universidade da Coruña

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado de secundaria de A Coruña e axentes mul-
tiplicadores da comunidade educativa formal e non 
formal.

ORZAMENTO TOTAL 
59.434,00 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

O obxectivo abórdase dende tres liñas estratéxicas.

- Con axentes multiplicadores. En colaboración coa 
Universidade da Coruña fórmase a futuros profesionais 
da educación formal, non formal e da arquitectura 
integrando diferentes titulacións e disciplinas a través 
de numerosas actividades.

- Co alumnado de secundaria. En colaboración co equi- 
po de orientación, tutoras e dirección do IES Ramón 
Menéndez Pidal lévase a cabo un taller vivencial ao 
longo dun curso escolar para traballar a participación 
do alumnado de 1º ESO a través da transformación do 
espazo físico do seu centro. Ademais, xenéranse unha 
serie de materiais didácticos que se incorporan aos 
recursos educativos da entidade.

- Fortalecemento de capacidades e coñecementos da 
entidade.

GT Educación para o Desenvolvemento
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GT Educación para o Desenvolvemento

PLAN PROXECTA

Plan Proxecta para a innovación educativa Derei-
to ao Hábitat curso 2017-2018.

DATAS DO PROXECTO
Setembro 2017 - Xuño 2018 

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Promover a innovación educativa nos centros a través 
de programas educativos que desenvolvan competen-
cias curriculares clave e elementos transversais nos que 
se inclúe a educación en valores.

FINANCIADORES
COAG

COPARTES/COLABORADORES 
ProxectoTERRA

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado e profesorado de educación infantil, prima-
ria e secundaria de Galicia

ORZAMENTO TOTAL 
1000,00 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

O tema elixido para traballar foi o Dereito ao hábitat. 
Compartiuse nos centros de primaria e secundaria a 
Unidade Didáctica do Dereito ao Hábitat, prepara-
da pola Cooperativa Hábitat Social, así coma todo o 
material educativo que en ASF temos na nosa web de 
recursos educativos. 

Trinta e seis centros das catro provincias galegas amo-
saron interese e promoveron a realización de proxectos 
baixo este tema. Dende ASF deuse apoio e seguimento 
aos centros involucrados a través da realización de ac-
tividades complementarias na aula, reunións co corpo 
docente e seguimento sobre as iniciativas desenvolvi-
das. Durante este curso realizamos actividades comple-
mentarias nos seguintes centros educativos:

- IES Catabois (Ferrol, A Coruña)
- CEIP As Forcadas (Corme, A Coruña)
- CPI Castroverde (Castroverde, Lugo)
- IES Milladoiro (Milladoiro, A Coruña)
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GT Educación para o Desenvolvemento

DIFUSIÓN DO DEREITO AO HÁBITAT

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat dende 
un enfoque transdisciplinar e de xénero a través 
da formación e sensibilización de axentes mul-
tiplicadores clave e alumnado de secundaria na 
cidade de a Coruña.

DATAS DO PROXECTO
Agosto 2018 - Novembro 2019

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Sensibilizar e formar sobre o dereito ao hábitat aten-
dendo ás súas dimensións diversas (física, social, polí-
tica, simbólica e cultural) cun enfoque transdisciplinar 
dende a perspectiva da arquitectura e o urbanismo, a 
socioloxía e educación en valores dende un enfoque de 
dereitos facendo especial incidencia nas dimensións de 
xénero e gobernanza.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

COPARTES/COLABORADORES 
Universidade da Coruña

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado de secundaria de A Coruña, axentes mul-
tiplicadores da comunidade educativa formal e non 
formal.

ORZAMENTO TOTAL 
56.900,00 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

O obxectivo abórdase dende tres líneas estratéxicas.

- Con axentes multiplicadores. En colaboración coa 
Universidade da Coruña fórmase a futuros profesionais 
da educación formal, non formal e da arquitectura a 
través de diferentes actividades: cartografías sensibles, 
cursos en liña, podcast, unidades didácticas.

- Co alumnado de secundaria. En colaboración co equi-
po de orientación, tutoras e dirección do IES Ramón 
Menéndez Pidal lévase a cabo un taller vivencial ao 
longo dun curso escolar para traballar a participación e 
os coidados.

- Fortalecemento de capacidades e coñecementos da 
entidade.
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GT Educación para o Desenvolvemento

XIV XORNADAS INTERCULTURAIS DE CANGAS

Participación nas XIV Xornadas Interculturales de 
Cangas “Crecendo na diversidade”.

DATAS DO PROXECTO
Abril 2018

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Sensibilizar no dereito ao hábitat ao alumnado de se-
cundaria a través dun videoforum. Durante a activida-
de proxéctase o documental “El derecho a un Techito” 
e realizáronse dinámicas e debates co alumnado para 
reflexionar sobre os aspectos esenciais: o dereito á 
vivenda, os roles de xénero, a participación da comuni-
dade, o coidado do medio ambiente.

FINANCIADORES
Concello de Cangas

PERSOAS BENEFICIARIAS
Alumnado de secundaria.

ORZAMENTO TOTAL 
400,00 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL
Con este taller particípase por segundo ano conse-
cutivo nestas xornadas interculturais do Concello de 
Cangas do Morrazo, que organiza actividades para os 
centros educativos de primaria e secundaria do muni-
cipio. Dende o grupo considérase importante participar 
neste tipo de encontros para chegar a outros puntos 
da xeografía de Galicia tanto en zonas urbanas como 
rurais.

OUTRAS ACTIVIDADES

EMPTY CORUÑA

Desde ASF Galicia participamos no Encontro de actores 
sociais celebrado no marco do curso de verán Empty Co-
ruña? Reimaxinando a cidade ferida pola crise a través dos 
produtos, as persoas, os procesos e as políticas o día 31 de 
agosto e organizado pola Universidade da Coruña.

O curso tratou de abordar a realidade urbana na que 
vivimos tras a crise inmobiliaria sufrida, as súas orixes 
e as súas consecuencias. Os 25 alumnos asistiron a 
seminarios, roteiros, debates e talleres dende un enfo-
que multidiscipinar (arquitectura, dereito, economía, 
enxeñaría e socioloxía).

No encontro, aberto ao público, comentouse o traballo 
que ASF leva realizado na cidade da Coruña dende 
os seus inicios e debateuse sobre a situación actual 
co resto de colectivos invitados (Elviña non se vende, 
Proxecto cárcere e Stop Desafiuzamentos Sada) e o 
público asistente.

BIENAL LUDANTIA

Do 10 ao 12 de maio de 2018 acudimos ao Pazo da 
Cultura de Pontevedra varias persoas de todo ASF 
Galicia. Alí estaba a celebrarse I Bienal Internacional de 
Educación en Arquitectura para a Infancia e a Xuventude. 
Conferencias, seminarios e obradoiros, unha plataforma 
dende a que compartir, debatir, experimentar e difundir 
proxectos educativos e de investigación que traballan en 
espazos onde os nenos e nenas son as protagonistas. O 
innovador da súa formulación radicou en invertir o sen-
tido de experiencias precedentes, convertindo o proceso 
educativo no fin en si mesmo, e os procesos arquitectó-
nicos e artísticos no medio de chegar a el.

Ademais de oíntes, o grupo de EpD presentou a con-
curso a experiencia realizada en 2017 no IES Menén-
dez Pidal: o obradoiro Do laberinto ao refuxio no que 
o seu alumnado e a través dun proceso participativo 
transformou un recuncho do patio do centro. Desen-
volvimos diferentes técnicas coma roteiros emocionais, 
derivas con planos, soños en planos e maquetas, finali-
zando coa intervención conxunta no espazo.
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GT Educación para o Desenvolvemento

COORDINACIÓN DO PROXECTO TERRA

Durante o verán de 2018 Xose Manuel Rosales pro-
púxonos asumir a coordinación do ProxectoTERRA a 
partir do curso 2018-2019. 

Despois de varios anos traballando conxuntamente e 
estando o grupo de EpD estreitamente vinculado coa 
educación formal consideraba que éramos o colectivo 
apropiado para continuar a labor iniciada hai máis de 
vinte anos. 

O proxectoTERRA elabora e difunde contidos relacio-
nando arquitectura, paisaxe e territorio para todas as 
etapas educativas financiado pola Xunta de Galicia.

Despois dunha reflexión interna entre as persoas so-
cias e voluntarias de ASF e as negociacións pertinentes 
coa Xunta de Goberno do COAG firmamos finalmente 
un convenio de colaboración. 

Desde ese momento, ASF asumiu a coordinación do 
proxecto e todas as actividades que conleva.

ROTEIRO POLO PARQUE DO OBSERVATORIO

O Ateneo Libertario Xosé Tarrio organizou no mes 
de novembro un roteiro polo inexistente Parque do 
Observatorio. O Barrio do Agra onde se atopa é o máis 
denso da cidade e carece de espazos verdes. O único 
que podería destinarse a este fin son os terreos que 
ocupa o observatorio meteorolóxico. Neste lugar está 
proxectada unha urbanización que aínda que se está a 
vender venden como “o parque do Agra”, en realidade 
densifica aínda máis o barrio xerando unha segrega-
ción entre barrio de pobres (Agra) e barrio de ricos 
(cidade xardín).

Para percorrer e recoñecer o entorno, e falar de toda 
esta problemática convidáronnos a Arquitectura Sen 
Fronteiras e a Ergosfera. Tras unha explicación de 
cómo se chegou a esta situación dende un punto de 
vista urbanístico por parte de Ergosfera, a nosa inter-
vención centrouse en cómo afrontar esta problemática 
dende unha perspectiva de dereitos.
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GT Comunicación

ORGANIZACIÓN DOS MÉTODOS DE TRABALLO

A estructura do grupo mantívose estable respecto a 
2017 sen altas nen baixas no seu voluntariado. Tam-
pouco variou a estructura e organización do traballo.

Cara o 2019 compre facer unha revisión e actualización 
desta organización, co obxectivo de acadar unha maior 
presencia nos medios, e que medre tamén a difusión 
dos proxectos e actividades de ASF Galicia tanto na 
nosa web como en redes sociais.

COMUNICACIÓN OFFLINE

Durante 2018 Arquitectura Sen Fronteiras Galicia 
apareceu 22 veces nos medios, idéntica cifra á acadada 
en 2017. Trece en prensa tradicional ou online, catro en 
radio e cinco en webs de outras organizacións e outros 
formatos online. Esto supuxo un descenso da nosa pre-
sencia en prensa escrita respecto a 2017 e un aumento 
tanto en radio como en outros formatos. La Opinión A 
Coruña esegue a ser o medio que máis se fixou no noso 
traballo ao longo do ano.  

O grupo de cooperación local acaparou a maioria de 
aparicións cun 45% do total. Cooperación internacional 
apareceu o 23%, educación para o desenvolvemento o 
18% e a demarcación galega como tal o 14%.

COMUNICACIÓN ONLINE

Web da demarcación

O maior esforzo por parte do grupo centrouse na 
actualización da web da demarcación, tanto na publi-
cación das novas dos distintos grupos de traballo como 
no resto de apartados: transparencia, publicacións, 
investigacións, comunicados, episodios del podcast 
Habitando, etc.

Algúns datos en cifras:

15 novas de Educación para o Desenvolvemento
12 de Cooperación Internacional
5 de Voluntariado e Formación
2 de Cooperación Local
3 de outros temas
7 episodios do podcast Habitando
1 nova unidade didáctica

Redes Sociais

A actividade nas redes sociais centrouse en Twitter e 
Facebook difundindo as novas dos grupos de traballo, 
os diferentes eventos organizados, campañas ás que 
nos unimos, etc.

A nosa canle en Youtube medrou con todas as sesións 
do Seminario Hábitat a Escala Humana, e a obra de 
teatro Isabel Zendal e os nenos da variola  represen-
tada por nenos e nenas do CEIP Labarta Pose de Baio, 
que pechou unha das actividades de EpD en colabora-
ción coa UDC.
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PROXECTO DE ACTIVIDADES

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, con 
especial incidencia en modelos de gobernanza 
participativos, a través da sensibilización e a 
educación non formal de axentes multiplicadores 
clave e alumnado de secundaria na cidade de A 
Coruña.

DATAS DO PROXECTO
Xaneiro 2018 - Outubro 2018 

OBXECTIVOS XERAIS DA INTERVENCIÓN
Sensibilizar e formar sobre os aspectos do hábitat e as 
súas dimensións transversais facendo especial fincapé 
na gobernanza a través da participación.

FINANCIADORES
Xunta de Galicia

PERSOAS BENEFICIARIAS
Voluntariado de ASF Galicia

ORZAMENTO TOTAL 
2.446,07 euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consolidar as capacidades de ASF Galicia na xestión 
e seguimento da acción voluntaria das persoas que 
forman a organización durante todas as fases do ciclo 

de voluntariado. Para iso considerouse necesario poñer 
especial atención aos coidados, e incidir na importan-
cia da formación .

Para alcanzar o resultado de consolidar as capacida-
des de xestión de voluntariado e preciso mellorar, por 
unha banda, a captación de novas persoas voluntarias 
idóneas a un perfil concreto, e por outro, a súa inte-
gración e formación, facilitando así se incorporación e 
participación nos grupos de traballo. Para mellorar a 
eficacia e eficiencia nos devanditos grupos é preciso ter 
clara a estrutura do ciclo do voluntariado, e conseguir 
a concienciación e formación do persoal voluntario e 
contratado en competencias sociais e procedementais. 
Ademais, para conseguir que todas as persoas que 
forman ASF sentan parte da organización e dos logros 
da mesma, é preciso facilitar espazos que favorezan as 
relacións de afecto, confianza e o intercambio de coñe-
cemento, así como o recoñecemento a todas elas polo 
seu labor voluntario realizada na organización.

Co obxectivo de consolidar as capacidades de ASF-Ga-
licia na xestión do voluntariado en todas as súas 
fases poñendo atención aos coidados das persoas que 
forman a organización, o grupo de traballo de Volun-
tariado e Formación co apoio da Xunta Directiva de 
ASF-Galicia puxo en marcha as seguintes actividades:

1. Avaliación intermedia do Plan de Acción Volun-
taria

O grupo de traballo de voluntariado e formación 
realizou a avaliación intermedia do actual Plan de 
Acción Voluntaria 2017-2019 durante o mes de agosto, 
tal e como se plantexa no devandito plan redactado o 
pasado ano. 

2. Actualización do material de difusión, sensibili-
zación e captación de voluntariado.

O obxectivo desta actividade ven identificado da 
necesidade de dispoñer de material impreso para a 
difusión, sensibilización e captación de novo volunta-
riado. Material moi recorrente á hora de explicarlle as 
persoas interesadas no traballo da ONGD, de maneira 
visual, as diferentes actividades que se realizan e que 
significa ser voluntario ou voluntaria de unha ONGD e 
máis concretamente de ASF. 

3. Campaña de captación de voluntariado.

Durante dúas sesión de captación que tiveron lugar o 
día 3 de outubro de 2018 na Escola Técnica Superior 
de Arquitectura, o grupo de Voluntariado e Formación 
acolleu a varias persoas interesadas no noso traballo. 
Estas xornadas teñen non só o obxectivo de captación 
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co fin de aplicalo á práctica voluntaria e profesional 
dentro de ASF-Galicia. 

O traballo é facilitado por un grupo externo a Arqui-
tectura sen Fronteiras. En total participan 14 integran-
tes de ASF nas diferentes sesión. 

O resultado tradúcese nun documento de diagnóstico 
de necesidades formativas en materia de xénero que o 
grupo de Voluntariado e Formación priorizará á hora 
de planificar as seguintes actividades formativas dos 
diferentes grupos.

5. Planificación dun Re-Encontro Especial de todo 
o voluntariado actual e antigo de ASF-Galicia.

O sábado 4 de agosto tivo lugar no Pazo de Mariñán 
un Reencontro de Voluntariado de Arquitectura Sen 
Fronteiras Galicia. A actividade organizouse de forma 
conxunta entre o grupo de traballo de Voluntariado e 
Formación e a Xunta Directiva. 

O obxectivo era dar á base voluntaria un momento de 
ocio e relación tendo en conta que estes espazos son 
moi importantes para manter o motor da organización, 
que é o seu voluntariado.

Para esta ocasión invitouse a todas as persoas que 
nalgún momento tiveran relación con ASF, dende as 
voluntarias que entraron a formar parte da asociación 
no último ano ate as primeiras fundadoras de ASF-Ga-
licia no 1995, para poder intercambiar experiencias. Fi-
nalmente acudiron un total de 25 persoas que pasaron 
por diversas etapas de ASF.

de voluntariado para a organización senón tamén o 
de converterse nun fito difusor entre a comunidade 
universitaria. A data foi escollida en función da axenda 
académica, sendo por experiencia o principio do curso 
o momento con maior dispoñibilidade e motivación do 
alumnado para emprender cadansúa acción voluntaria.

Das aproximadamente 25 persoas participantes en 
ambas sesións, 12 delas mostraron o seu interese en en 
colaborar con ASF. Despois desta actividade e posterior 
reunión das persoas interesadas coas responsables de 
cada grupo, explicáronse máis en detalle os procesos 
de compromiso que se adquiren como integrante de 
ASF para rematar o proceso coa formalización da cola-
boración entre persoas voluntarias e entidade.

4. Formación na competencia procedimental de 
xénero (priorizada no Plan de Formación 2018-
2019).

A necesidade de diagnosticar as necesidades forma-
tivas con respecto á temática de xénero dentro da 
organización da como resultado unha actividade na cal 
se partirá das inquedanzas do grupo de traballo que 
conforma a Demarcación Territorial de Arquitectura 
Sen Fronteiras Galicia. Para ilo deséñase unha acti-
vidade de facilitación que constará de catro sesións 
(dúas presenciais  levadas a cabo os días 15 e 25 de 
setembro no Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña 
e dúas sesión en liña con persoal expatriado os días 13 
e 21 de setembro) nas que explorar cal é o nivel de co-
ñecemento do que parten as persoas participantes, así 
como a súas impresións das necesidades tanto persoais 
como colectivas de aprendizaxe no campo do xénero 
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VOLUNTARIADO

OUTRAS ACTIVIDADES

Ademais das charlas de captación especial, procuramos 
atender a todas as persoas que se achegan a ASF, con 
charlas ou entrevistas persoais e a través da xestión do 
correo electrónico. 

RESUMO ESTATÍSTICO

Número de charlas de voluntariado 2018: 8 charlas 
de voluntariado
Número de persoas interesadas que asistiron ás 
charlas: 44 persoas
Número de incorporacións no 2018:  12 altas
Número de baixas no 2018: 10 baixas

TOTAL DE VOLUNTARIOS A FINAIS DE 2018
32 persoas (21 mulleres e 11 homes)

REUNIÓNS VOLUNTARIADO ASFES

En novembro fíxose unha reunión cos responsables de 
voluntariado de outras demarcacións. Neste encontro 
puxéronse en común os avances do último ano das 
distintas DT en materia de voluntariado e formación e 
acordouse a realización de reunións bimensuais de cara 
o ano 2018.

Durante o 2017 contactaron coa organización 21 per-
soas coa intención de coñecer máis sobre a organiza-
ción e con interese en realizar voluntariado. De todas 
elas 11 acudiron a algunha das 6 charlas de acollida 
que se impartiron ao longo do ano.

En total 6 das 11 interesadas acudiron a algunha 
reunión de traballo e 4 asinaron finalmente acordo de 
compromisos de voluntariado. 

Tendo en conta as persoas que acudiron a charlas do 
ano 2016 que asinaron o contrato en en 2017, o total de 
novas persoas ascendeu a 13. Sen embargo, 14 persoas 
non renovaron ao inicio de ano e 4 persoas das que re-
novaron deixaron oficialmente a organización ao longo 
do ano, polo que o número total de voluntarias en 2017 
flutuou entre 37 e 29. Con data de decembro de 2017 o 
número exacto de persoas voluntarias é de 33.

FORMACIÓNS

Diagnose sobre os intereses de Formación en Xé-
nero e o estado dos coidados en ASF Galicia.

Datas: Catro sesións realizadas entre o 12 e o 25 de 
setembro e posterior ronda de enquisas. 
Duración: 16 horas
Participación: 8 persoas en sesión presencial na Coru-
ña e 6 persoas en Guatemala e Haití en sesión en liña 
(voluntarias e persoal técnico).
Organizado e promovido: GT Voluntariado e Forma-
ción e GT EpD
Impartido: Marta del Río e Susana Castro
- Sesión 1 de facilitación: 8 persoas (2 homes; 6 mulle-
res) (sesión presencial na Coruña).
- Sesión 2 de facilitación: 6 persoas (1 home; 5 mulle-
res) (sesión por Skype coas persoas de Guatemala e 
Haití).
- Sesión de facilitación: 5 persoas (1 home; 4 mulleres) 
(sesión por Skype coas persoas de Guatemala)
- Sesión de facilitación: 6 persoas (2 homes; 4 mulleres) 
(sesión presencial na Coruña).
Obxectivo: Identificar os intereses e necesidades das 
persoas que forman parte de ASF-Galicia, tanto de 
maneira voluntaria como profesional, con respecto ao 
tema de xénero.
Competencias: 
Clave: Coñecemento da teoría e ferramentas de xénero 
(procedimental)
Complementarias: reflexión sobre os coidados internos 
da organización, comunicación e traballo en equipo 
(sociais), motivación e autocoñecemento (persoais).



25

GT Voluntariado e Formación

Agenda de Feminismos en Agenda para el Desarrollo

Datas: dous módulos durante o 1 e o 2 de febreiro. 
Duración: 12 horas.
Participación: 12 persoas en modo presencial na Co-
ruña (voluntarias e persoal técnico). 
Organizado e promovido: GT EpD
Obxectivo: Dar resposta ás inquedanzas recollidas 
como conclusión da diagnose de xénero en canto ás 
necesidades formativas en canto á formulación de 
proxectos con perspectiva de xénero, feminista e deco-
lonial 
Impartido: Carmen Rodríguez Losada.
Competencias: 
Clave: Coñecemento da teoría e ferramentas de xénero 
(procedimental)
Complementarias: reflexión sobre os roles e estereo-
tipos de xénero, comunicación e traballo en equipo 
(social), indicadores de xénero (procedimental)

Curso de elaboración de indicadores con enfoque 
de derechos

Datas: un módulo durante o 28 de decembro. 
Duración: 4 horas.
Participación: 10 persoas en sesión presencial na 
Coruña (voluntarias e persoal técnico).
Organizado e promovido: GT EpD
Obxectivo: Adquirir ferramentas para a formulación 
de indicadores na metodoloxía de marco lóxico basea-
dos no enfoque de dereitos
Impartido:  Luis Pemán
Competencias: 
Clave: formulación de indicadores (procedimental)

Formacion ASF Galicia “Hábitat a escala humana: 
o dereito ao hábitat desde un enfoque de xénero e 
desenvolvemento sostible”

Datas: Formación en liña de tes módulos, dispoñibles 
entre o 3 de setembro e o 2 de novembro. 
Duración: 60 horas.
Participación: 7 persoas entre persoal voluntario e 
contratado foron receptoras da bolsa para recibir a 
formación
Organizado e promovido: GT EpD
Obxectivo: Especializarse en hábitat dende un en-
foque de dereitos. Realízar un achegamento antropo-
lóxico ao término e ás súas dimensións transversais 
entendendo o xénero como variable fundamental nos 
procesos de construción de hábitat. Ofrecer ferramen-
tas consolidadas para a súa xestión e intervención 
social a través de estratexias participativas.
Impartido: 
Módulo 1: Introducción al hábitat. Autoría: QATAY
Módulo 2: Hábitat y Género. Autoría: dexeneroconstru-
ción
Módulo 3: Gestión Social del Hábitat. Autoría: María 
Eugenia Lacarra
Competencias: 
Clave: Especialización en hábitat dende o enfoque de 
dereitos, con énfase no xénero como elemento trans-
versal (procedimental)
Complementarias: reflexión transversal arredor do 
termo hábitat e as súas implicacións na sociedade 
contemporánea (persoais), procesos de participación 
(sociais).

Formación espazocoop  “Asembleas e reunións”

Datas: dúas sesións presenciais ( 15 de febreiro e 15de 
marzo  e seis módulos en liña. Datas entre o 14 de feb-
reiro e o 20 de marzo. Duración 40 horas.
Participación: 1 persoa voluntaria
Organizado e promovido: GT VeF
Obxectivo: Adquirir competencias técnicas na organi-
zación de reunións e asembleas, mellorar as capacida-
des para organizar asembleas e reunións participativas 
e eficaces nun clima grupal positivo, mellorar o funcio-
namento de equipos de traballo e mellorar as compe-
tencias na coordinación e dinamización nos procesos 
de participación nas entidades da economía social. 
Impartido: Tanto as sesións presenciais como o 
contido dispoñible en liña é impartido por persoal de 
EspazoCoop Unión de Cooperativas Galegas
Competencias: 
Clave: Fortalecemento das competencias para o correc-
to desenvolvemento de asembleas e reunións (sociais)
Complementarias: asertividade e empatía (persoais), 
comunicación e traballo en equipo (sociais) e dinámi-
cas de grupo.





Balance 2018

COD CONCEPTO IMPORTE PRESUPUESTO DESVIACION % OBSERVACIONES
I1 DONACIONES PARTICULARES 230,00 € 100,00 € 130,00 € 230,00%
I2 DONACIONES EMPRESAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I3 SUBVENCIONES / DONACIONES INSTITUCIONALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 145,22 € 200,00 € -54,78 € 72,61%
I5 CAPTACIÓN 678,00 € 800,00 € -122,00 € 84,75%
I6 OTROS 0,10 € 0,00 € 0,10 €
I7 INGRESOS DE GT LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I8 INGRESOS DE GT EDUCACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I9 INGRESOS DE GT INTERNACIONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I10 INGRESOS DE GT COMUNICACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I11 INGRESOS DE GT FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL INGRESOS 1.053,32€ 1.100,00€ -46,68€

G1 ALQUILERES 0,00 € 0,00 €
G2 SERVICIOS PROFESIONALES 0,00 € 0,00 €
G3 ASESORIAS EXTERNAS 0,00 € 0,00 €
G4 SEGUROS 0,00 € 0,00 €
G5 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 €
G6 IMPUESTOS Y TRIBUTOS 5,57 € 25,00 € 19,43 € 22,28%
G7 MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS 258,28 € 150,00 € -108,28 € 172,19%
G8 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00 € 0,00 €
G9 OTROS MATERIALES 0,00 € 0,00 €
G10 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 0,00 € 0,00 €
G11 REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 € 0,00 €
G12 GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00%
G13 CUOTAS A OTRAS ENTIDADES 150,00 € 150,00 € 0,00 € 100,00%
G14 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 143,74 € 100,00 € -43,74 € 143,74%
G15 GASTOS DE CORREO 0,55 € 50,00 € 49,45 € 1,10%
G16 GASTOS EXTRAORDINARIOS / OTROS 19,99 € 50,00 € 30,01 € 39,98%
G17 GASTOS DE FORMACION / VOLUNTARIADO 413,13 € 200,00 € -213,13 € 206,57%
G18 GASTOS DE EDUCACION / SENSIBILIZACIÓN 0,00 € 50,00 € 50,00 €
G19 GASTOS DE COMUNICACIÓN 0,00 € 50,00 € 50,00 €
G20 GASTOS DE CAPTACIÓN 0,00 € 125,00 € 125,00 €
G21 GASTOS DE GT LOCAL 0,00 € 50,00 € 50,00 €
G22 GASTOS DE GT INTERNACIONAL 0,00 € 50,00 € 50,00 €
G23 APORTES A LA ASOCIACIÓN 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS 991,26€ 1.100,00 108,74

SALDO INICIO DE AÑO 1.702,59€
SALDO FINAL DE AÑO 1.764,65€
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CAPTACIÓN 

A campaña de captación 2018 contou coas seguintes 
accións, tanto estratéxicas como loxísticas:

- Participación nas xornadas “A Cooperación Uni-
versitaria ao Desenvolvemento ante a Axenda 2030” 
na Universidade de Vigo, organizadas pola RGCUD. 
O obxectivo das mesmas foi establecer un espazo de 
reflexión en torno á CUD e a nova axenda no seo das 
universidades galegas.

- 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 12-20 de decembro. Este ano tamén baixa-
mos a mesa á cidade estando instalada os días 21 e 22 
de decembro na librería Fiandón na rúa San Roque (A 
Coruña).

Os produtos ofertados foron remanentes de anos 
anteriores (postais, morralitos, libretas e tazas perso-
nalizadas) 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 ingre-
sos ofrece a posibilidade de estar uns días en espazos 
públicos visibilizando o traballo da entidade. Tamén 
supón o momento de incorporación de moitas novas 
persoas voluntarias.
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AGRADECEMENTOS

Ao grupo de cooperación local polo voso seu tesón 
e vosa capacidade de afrontar situacións difíciles, de 
abrir fiestras cando se pechan portas e derrubar muros 
para construír novos e necesarios camiños na inclusión 
da poboación das persoas habitantes dos asentamen-
tos precarios. Pola vosa dedicación e infinita paciencia. 

Ao grupo de cooperación internacional pola vosa 
enerxía e constancia. Pola singularidade de traballar 
aos dous lados do Atlántico, sen descanso e con rigor. 
Por sentir que compartimos valores e modos de facer 
coas nosas copartes. Por achegarnos outras cores desde 
o respecto. Por ser laboratorio de aprendizaxe continuo 
para tantas persoas novas.

Ao grupo de educación por soñar e traballar desde 
a base. Por buscar transformar o mundo comezando 
desde a infancia e, aquí, en Galicia. Por planear as 
cuestións mais esenciais e básicas nas aulas do urbano 
e do rural. Pola integración de novas disciplinas e a 
esixencia na réplica do dereito ao hábitat. Pola tranqui-
lidade que supón que esteades aí. 

Ao grupo de comunicación por narrar os contos desta 
organización. Por poñerlle voz ao traballo común e 
conseguir que se nos escoite, aínda queda moito que 
denunciar e polo que loitar. Pola vosa capacidade de 
tecer redes e enriquecernos co que pasa aí fora, recor-
dándonos que temos compañía na nosa aventura.

Ao grupo de voluntariado e formación por coidar-
nos. Pola vosa xenerosidade e dedicación. Pola alegría 
que contaxiades. Polo interese en aprender e que 

aprendamos. Por ocupar un espazo que era necesario e 
mantelo con vivacidade. Por acoller ás novas persoas e 
acompañar ás que continuamos. Por ser soporte.

E ademais, máis aló da singularidade de cada grupo, 
grazas a todas as persoas que conformamos ASF Ga-
licia. É difícil de explicar, pero fago de todos e todas o 
sentimento de que algo cambia cando cruzas o limiar 
da porta da oficina. A sensación de estar arroupados e 
arroupadas, en familia, sendo moitas as mans que nos 
sosteñen.

Por último, grazas a todas aquelas persoas e entida-
des que colaborades con nós, que tedes interese en 
confianza plena na nosa labor de defensa do dereito ao 
hábitat para todas as persoas. 

Sen vós, o 2018 non tería sido posible.




