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1. COOPERACIÓN LOCAL
A principios de 2017 se van sucedendo unha serie de acontecementos que levan ao grupo de cooperación
local a reconducir a súa estratexia de traballo enmarcada dende 2010 no plan de inclusión nos asentamentos
precarios e a centrala na liña de inserción socio-laboral de dito plan, en concreto, no proxecto Mulleres
Colleiteiras, que se desenvolveu ao longo destes anos de traballo.
Estes feitos están condicionados, por unha banda, pola posta en marcha dun equipo municipal creado
especificamente, a partir do Plan de acceso a un hábitat digno, para traballar coa poboación dos
asentamentos precarios según as pautas marcadas polo Plan de acceso ao hábitat, redactado por ASF por
encargo do Concello de A Coruña. Dende o punto de vista de ASF, dada a metodoloxía de traballo coa
poboación levada a cabo polo equipo municipal así como as escasas ferramentas de coordinación utilizadas
coas entidades, non foi posible unha colaboración que permitira unha sinerxía entre o traballo municipal e o
que desenvolve ASF neste ámbito de actuación.
Por outra banda, dende finais do ano 2016, o proxecto Mulleres Colleiteiras está pasando por unha etapa de
consolidación complicada e xurde a necesidade de levar a cabo un proceso de Estudio-Acción dende ASF para
acadar e implementar estratexias intensivas de apoio que permitan comprobar se a actividade de recollida
de aceite neste contexto pode chegar a ser unha alternativa real de inclusión sociolaboral para mulleres en
situación de exclusión social e avaliar a continuidade do proxecto.
Polo tanto, dende o grupo de cooperación local se toma a decisión de centrar o seu traballo durante o ano
2017 no proxecto Mulleres Colleiteiras, coa idea de comezar a finais dese ano, con un proceso de traspaso
de tarefas á propia cooperativa, para que esta logre ser autónoma a medio prazo cun proxecto empresarial
sostible.
A continuación describimos cales foron as accións realizadas ao longo do ano co apoio da financiación
aportada polo Convenio de Colaboración co Concello de A Coruña e do programa Coopera da Xunta de Galicia.
A inicios do ano 2017 a cooperativa conta con 3 socias traballadoras e o apoio voluntario do grupo de
cooperación local de ASF, sen contar inicialmente coa contratación de ningunha persoa que faga as funcións
de xestión e seguimento diario da cooperativa. Esta situación supón unha forte carga de traballo e
responsabilidades dificilmente asumibles polas socias traballadoras sen o apoio de outra profesional externa
encargada, a lo menos, do seguimento e xestión diario.
Dende Xaneiro tensase a situación, as socias non se comprometen coa cooperativa co nivel de esixencia que
unha fórmula participativa destas características require, nin tampouco permiten que outros profesionais de
ASF asesoren na toma de decisións. A situación económica é crítica e se precisan adoptar decisións radicais
para poder afrontar e superar este escenario. Por parte de ASF realízanse sucesivas reunións para intentar
MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2017

buscar unha solución mentres que a actividade económica e a relacións persoais se ven afectadas por esta
cuestión.
En Abril, plantéxase dende ASF ás socias da cooperativa un maior compromiso coa actividade, condición que
non é compartida polas socias que se senten superadas pola situación económica da cooperativa e polas
responsabilidades asumidas e deciden a súa baixa na cooperativa, dando entrada a unha nova socia.
Durante os meses seguintes ASF ten que asumir o control da cooperativa, rescatando a estrutura básica da
empresa, realizando todas as funcións propias das socias traballadoras, ademais das funcións de xestión e
apoio que xa estaba realizando e tratando de recompoñer o proxecto social.
A partir de aí desenvólvese unha nova estratexia con 3 obxectivos principais:
1. Mellorar a eficiencia e viabilidade económica do proxecto de inserción sociolaboral para a recollida
de aceite vexetal usado. A partir da análise e das carencias detectadas nos últimos anos do proxecto,
plantexaranse melloras a diferentes niveis:
- mellora do servizo
- organización interna e consolidación do grupo participante
- busca de colaboradores e novas participantes
2. Desenvolver un plan formativo prelaboral en colaboración coa cooperativa Mulleres Colleiteiras,
que axude a mellorar a empregabilidade das participantes.
3. Realizar o apoio e seguimento necesario ás participantes para facilitar a súa inclusión social e a das
súas unidades de convivencia.
Estes obxectivos concrétanse na elaboración dunha estratexia de apoio ao proxecto en diferentes ámbitos
de estudio e con distintos enfoques, teórico e práctico:
1. no ámbito técnico-económico: de deseño de protocolos para mellorar o rendemento da actividade,
a estrutura organizativa e o traballo en rede
2. no ámbito da formación: de formación das participantes
3. no ámbito familiar e social: de apoio ás unidades de convivencia das participantes e poboación dos
asentamentos, fronte ás barreiras da vida cotiá
Realizando as seguintes accións:
1. No ámbito técnico- económico:
1- Mellora do servizo de recollida de aceite vexetal usado: planificación, deseño e sistematización dos
aspectos técnicos precisos para garantir a sustentabilidade do proxecto de inserción sociolaboral
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- Mellora da distribución de usos no local de realización da actividade e adquisición do
equipamento e maquinaria preciso para o desenvolvemento da actividade
- Mellora no seguimento dos procesos e na eficiencia do traballo
- Deseño de melloras na planificación e percorrido das ruta mediante o desenvolvemento
dunha aplicación informática.
- Sistematización de rexistro de datos e elaboración de informes
- Aumento gradual dos puntos de recollida municipal no concello de Coruña
2- Organización interna do grupo participante: reorientación da estrutura organizativa e redacción do
regulamento interno consensuado.
Desde el mes de Xaneiro cóntase cunha persoa do ámbito técnico- sanitario contratada por ASF a través do
Programa Coopera da Xunta de Galicia para realizar o acompañamento diario ás participantes no proxecto
Mulleres Colleiteiras. A persoa contratada solicita a súa baixa no mes de Maio e ata finais do mes de Agosto
non contamos cunha persoa que realice a súa substitución.
Ademais, no mes de agosto, a través do Convenio co Concello de Coruña se contrata unha figura de encargada
co fin de ter unha persoa que supervise o traballo cotiá da actividade de recollida de aceite, así como que de
seguimento á participación das mulleres, acompañándoas e dándolles formación en tarefas propias da
actividade e outras en relación ás rutinas diarias do mundo laboral formal.
Ademais deste persoal, se contratan ao longo do ano 6 asistencias técnicas para levar a cabo a posta en
marcha da nova estratexia nos seguintes ámbitos:
- Coordinación do proxecto e dos distintos actores
- Xestión e coordinación de recollidas, desenvolvemento de ferramentas de rexistro para a mellora
da eficiencia e viabilidade da actividade
- Labores de mantemento de infraestrutura a busca de financiación
- Accións formativas para completar os aprendizaxes das mulleres participantes
- Comunicación e difusión do proxecto, a través da realización de materiais e actividades en
colaboración coa comunidade educativa outras entidades.
- Apoio e seguimento ás mulleres e ás súas unidades de convivencia para resolver aquelas dificultades
que lles impiden cumprir os compromisos de participación.
Durante o ano 2017, dende ASF ponse en marcha a nova estratexia de recuperación da cooperativa co
obxectivo de acadar a súa viabilidade a finais de 2017, e a intención de que en 2018 poda empezar a traballar
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dun xeito máis autónomo, empezando un proceso de traspaso das tarefas de apoio de ASF á propia
cooperativa.

Despois da entrada da nova socia en abril, entra outra socia en xullo e unha terceira socia a proba en
novembro. A finais de ano unha das socias se da de baixa por dificultades persoais. Tras realizar unha busca
pouco frutífera entre as mulleres dos asentamentos, ábrese un proceso reducido para busca de socias
ampliando o perfil a mulleres de fóra dos asentamentos. Finalmente se incorpora unha nova socia a finais de
Xaneiro de 2018.
Desde principios de 2018, a cooperativa está en marcha con 3 socias traballadoras e unha encargada
contratada, que realiza labores de xestión e administración, ademais do apoio puntual da socia colaboradora
ASF. Este próximo ano planéase como un período de transición para alcanzar a sostenibilidade da cooperativa
e o traspaso de tarefas de ASF á cooperativa.
3- Busca de colaboradores e participantes no proxecto
A difusión e información sobre o proxecto de inclusión socio-laboral é un labor transversal durante o seu
desenvolvemento no ano 2017 e ten como resultado unha mellora do recoñecemento de dito proxecto e un
aumento na rede de contactos e colaboracións cos diferentes axentes da sociedade.
Realízanse más de 20 reunións de información a outros axentes colaboradores sobre o proxecto de inserción
sociolaboral.
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Estratexicamente trabállanse diversas canles de difusión desenvolvendo accións concretas encamiñadas a
tecer unha rede de traballo e soporte ao proxecto co fin de activar sinerxías dentro do ámbito de influencia
e mellorar o acceso á información sobre Mulleres Colleiteiras nos concellos da Coruña e limítrofes.
Como apoio ao proxecto deséñanse diversos materiais gráficos que pretenden facer recoñecibles as
actividades desenvoltas. Sitúase a información e comunicación coas usuarias, que han de coñecer o proceso
da reciclaxe para poderen implicarse, como un dos piares fundamentais do traballo diario. Os materiais físicos
e dixitais son indispensables e de xeito estratéxico elabóranse dípticos, vinilos para contenedores, pegatinas
en embudes, pegatinas para establecementos colaboradores, etc.

2. No ámbito da formación:
Redáctase un plan de formación enmarcado no proxecto de inserción sociolaboral para a recollida de aceite
vexetal usado desenvolvido por Arquitectura Sen Fronteiras (ASF).
O plan pretende adaptarse tanto ás características específicas do proxecto como os perfís individuais de cada
participante, polo que as temáticas tratadas nel xorden da detección de necesidades concretas detectadas
entre os anos 2012 e 2016.
Para levar a cabo dito plan cóntase coa colaboración da cooperativa Mulleres Colleiteiras (MC), que mediante
un convenio de colaboración con ASF pon a disposición da entidade a súa infraestrutura de traballo, co
obxectivo de formar futuras traballadoras a partir da realización de prácticas prelaborais.
No mes de Xullo se pon en marcha un convenio de prácticas non laborais entre ASF e Mulleres Colleiteiras,
deste xeito, mellorase o compromiso e a participación entre as partes.
No marco das prácticas prelaborais, acollense durante todo o transcurso do ano ata 8 mulleres diferentes
que dan apoio ás traballadoras ao mesmo tempo que se forman e melloran a súa empregabilidade, ademais
de servir como medio de proba para futuras socias. Despois da fase das prácticas prelaborais, 3 das alumnas
entraron a formar parte da cooperativa como socias traballadoras.

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2017

O plan de formación conta cos seguintes obxectivos:
Xeral:
Mellorar as capacidades e habilidades das mulleres participantes no proxecto para facilitar a súa
inclusión sociolaboral
Específicos:
Realizar formacións a partir dunha práctica laboral real que resulte significativa e de interese para o
día a día das participantes na actividade de recollida de aceite
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Consolidar o compromiso das participantes a través da motivación, impulsando a súa participación
mediante a busca de formacións e apoios de maneira conxunta
Facilitar o entendemento do proxecto dunha maneira global, como unha mellora para a súa vida
persoal
Acadando os seguintes resultados:
1. Creadas as rutinas das participantes que axuden a súa organización da vida diaria e promovan a
súa responsabilidade para coas compañeiras e o colectivo.
2. Traballadas as capacidades persoais das participantes para motivar a autoestima e seguridade en
sí mesmas.
3. Adquiridas habilidades sociais en xeral e capacidades técnicas para o desenvolvemento da
actividade de recollida de aceite en concreto.
Entre as actividades realizadas destacan as seguintes:
Dentro do traballo diario de apoio na cooperativa: realízase un seguimento semanal de cada participante, no
que se valoran actitudes e aptitudes, tanto persoais (independencia nos desprazamentos; puntualidade e
compromiso de asistencia; iniciativa e motivación, etc) como laborais (ritmo de traballo, traballo en equipo,
coidado do material, comunicación con clientes e con titores ou equipos de traballo)
No día a día, as traballadoras van alternando e responsabilizándose dos diferentes procesos e tarefas
especificados no manual: preparación de ruta, realización da ruta de recollida de aceite, rexistro de datos
e/ou incidencias, elaboración e entrega de convenios e albaráns, pesado, baleirado, limpeza, entrega a xestor
autorizado...
Dentro do marco de aprendizaxe proposto para a promoción e mellora das capacidades e habilidades laborais
das mulleres participantes faise moito fincapé na formación en comunicación e difusión así como no traballo
en equipo, centrándose en aspectos presentes en todo o proceso de comunicación externa e canles de
difusión.
Neste caso, trátase dunha formación teórico-práctica posta en marcha coa preparación e participación
directa das mulleres no desenvolvemento dunha actividade dirixida á difusión e información do propio
proxecto que fundamentalmente se leva a cabo en centros educativos e a pé de rúa.
Defínese unha metodoloxía formativa eminentemente práctica, que aglutina unha formación continua
impartida por persoal contratado especificamente (titora principal) para o acompañamento diario e que
permita adquirir ás participantes unhas rutinas que axuden a afianzar o seu entorno persoal e motivar o seu
compromiso; e outras formacións puntuais impartidas por persoal externo ou voluntario da entidade,
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necesarias para complementar as habilidades necesarias para o seu desenvolvemento nun entorno laboral
formal.

3. no ámbito familiar e social:
Continuouse, nalgúns casos puntuais, con estratexias de apoio e seguimento ás participantes para facilitar a
súa inclusión social e das súas unidades de convivencia, desencadeando procesos reais de transformación
social.
Mantivéronse distintas reunións con persoal das concellerías de Xustiza Social e Rexeneración Urbana do
Concello da Coruña implicado coa intención de coordinar esta iniciativa de autoemprego de inserción sociolaboral co apoio á UC en xeral e co traballo dos roles de xénero atendendo aos aspectos culturais para poder
apoiar os cambios que xera o novo rol da muller traballadora nos seus contextos e hábitos cotiás; outras
reunións, con escasos resultados, coa intención de coordinar esta iniciativa de autoemprego de inserción
socio-laboral coas estratexias de orientación laboral, práctica prelaboral, mellora da empregabilidade e
acceso ao emprego que se desenvolven dende a administración pública e outras reunións, sen resultados,
coa intención de coordinar a tramitación das rendas de inserción laboral e rendas básicas con estas iniciativas
de autoemprego facilitando ás mulleres perceptoras os procesos de transición laboral ofrecendo a
MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2017

seguridade económica familiar que se precisa para acompañar este itinerario.
A partir do ano 2018, se ten a intención de dar por finalizada esta etapa de traballo do grupo de cooperación
local vinculada ao plan de inclusión social das persoas habitantes nos asentamentos precarios da Coruña e
proponse a alternativa de que as persoas que viñan traballando dende o grupo de local, se incorporen en
outros grupos (por exemplo, as tarefas de formación- difusión do proxecto, se poderán realizar desde grupos
como Educación ou Comunicación) e outras tarefas máis específicas de xestión, busca de participantes etc.
se realizarán directamente dende a propia cooperativa, quedando pechado, polo momento, o grupo de
cooperación local, dado o cambio no contexto de actores e as causas expostas ao inicio da presente memoria.
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2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2.1. PROXECTOS
CÓDIGO 06/16

Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da
poboación máis vulnerable do departamento de Retalhuleu, Guatemala, con
énfases nas mulleres viúvas ou solteiras a través dun proceso colaborativo
entre comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e
cooperativas. Fase 3

País localización

Guatemala / Retalhuleu

Entidades financeiras

Xunta de Galicia

Orzamento

150,000,00 €

Data de inicio

1 de xullo 2016

Data de finalización

30 de novembro 2017

Este proxecto, finalizado no ano 2017, constitúe a terceira fase do Programa de hábitat domiciliar saudable
Ban Chuinklal (Bo vivir) que Arquitectura Sen Fronteiras e as súas contrapartes ASIAPRODI e FODHAP están
levando a cabo na rexión da costa sur de Guatemala.
Nesta intervención dáse continuidade ás liñas de traballo que articulan este programa, acadándose ó final
do proxecto os seguintes resultados:
- Na liña de mellora do hábitat domiciliar, a construción de 27 vivendas mínimas para familias en condicións
de alta vulnerabilidade nas comunidades rurais de Vitorias o Salto, Aztlán, Santa Inés, Vitorias III e Novo Belén,
todas elas no departamento de Retalhuleu.
- Na liña de mellora de hábitos e mellora da contorna domiciliar, levouse a cabo unha formación sobre
prácticas hixiénicas no fogar e seguridade humana con 100 familias das comunidades mencionadas.
- Na liña de fortalecemento institucional e comunitario levouse a cabo un proceso de formación e
acompañamento ás comunidades e ás autoridades locais para capacitar ou reforzar os coñecementos en
aspectos como: auditoría social, ordenamento do sitio, lexislación sobre vivenda e mecanismos de produción
social do hábitat.
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CÓDIGO 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

Guatemala / Retalhuleu

Entidades financeiras

Xunta de Galicia, Fundación Roviralta

Orzamento

101,000,00 € + 5.000 €

Data de inicio

1 de xullo 2016

Data de finalización

30 de novembro 2017

En novembro de 2017 finalízase a segunda fase do programa educativo Noj, que ASF leva a cabo na rexión
de Retalhuleu, co seu socios PROYDE e as súas contrapartes guatemaltecas ASIAPRODI e PRODESSA. A
intervención de Arquitectura Sen Fronteiras, neste proxecto, desenvolveuse, de xeito principal, na primeira
anualidade (2016) coa construción dun centro educativo de preprimaria e primaria na comunidade de María
do Mar. Durante a segunda anualidade e coincidindo co período lectivo en Guatemala, desenvolveuse o
conxunto de actividades orientadas ao fortalecemento dos aspectos educativos e pedagóxicos. Esta parte do
proxecto, levada a cabo por PRODESSA e PROYDE levou a cabo accións encamiñadas á mellora das
habilidades de lectoescritura do alumnado, o fortalecemento das capacidades e habilidades pedagóxicas dos
mestres e ao fomento da participación das nais e pais de alumnos dentro da comunidade educativa, en
diferentes comunidades da rexión: O Rosario, Nova Cajolá, María do Mar, Unión María do Mar, Aztlán,
Vitorias III e O Refuxio.
A construción, levada a cabo por ASF e ASIAPRODI en 2016, en María do Mar, foi estreada neste período
sendo valorada moi positivamente polos usuarios, polo conxunto da comunidade e pola avaliación externa
realizada a finais de 2017.
No mes de decembro de 2017, ASF e PROYDE levaron a cabo a difusión deste proxecto en Galicia. As
actividades consistiron nunhas charlas para os grupos de 6º de primaria dos centros La Salle e La Inmaculada
en Santiago de Compostela e La Salle de Ferrol.
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CÓDIGO 09/17

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

País localización

Guatemala / Retalhuleu

Entidades financeiras

Xunta de Galicia

Orzamento

153,700,00 €

Data de inicio

1 de agosto de 2017

Data de finalización

30 de novembro 2018

En 2017 executouse a primeira anualidade deste proxecto, que constitúe unha fase máis, a cuarta, do
programa Ban Chuinklal (Bo vivir) que ASF e os seus socios ASIAPRODI e FODHAP leva a cabo na rexión de
Retalhuleu, co obxectivo fortalecer as capacidades locais para o logro dunhas condicións de hábitat domiciliar
adecuadas, seguras e saudables.
O programa se articula en torno a tres eixes de traballo:
1- Fortalecemento institucional e comunitario. Esta liña trata de establecer capacidades na poboación e as
institucións en relación a lexislación, produción social de vivenda e hábitat, seguridade e saúde, de maneira
que a poboación e institucións locais dispoñan dos medios, de xeito autónomo, para a redución dos déficits
habitacionais na rexión.
2- Mellora das condicións de habita domiciliar das familias en condicións de alta vulnerabilidade e risco
habitacional na rexión. Na presente intervención cristalizase na construción de vivendas.
3- Mellora dos hábitos hixiénicos na contorna domiciliar, enfocado á adopción de usos no ámbito doméstico
que garantan unhas condicións mínimas de saúde e seguridade.
No ano 2017, primeira anualidade do proxecto, construíronse 8 vivendas na comunidade da Verde, coa
novidade dun redeseño na construción, ampliando a superficie da vivenda con respecto ás intervencións
anteriores.
Por outra banda, comezaron tamén os talleres aos promotores de vivenda locais e talleres sobre seguridade
humana ás familias participantes no proxecto.
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CÓDIGO 08/17

Mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero, para a
garantía dos dereitos da nenez e a mocidade rural de 8 comunidades do
Municipio de Champerico (Guatemala). Fase III

País localización

Guatemala / Retalhuleu

Entidades financeiras

Xunta de Galicia, Fundación Roviralta

Orzamento

224,900,00 €

Data de inicio

1 de agosto de 2017

Data de finalización

30 de novembro 2018

Este proxecto, a executar en 2017 e 2018, constitúe a cuarta fase do programa educativo Noj, que
Arquitectura Sen Fronteiras, PROYDE, ASIAPRODI e PRODESSA está a levar a cabo na rexión de Retalhuleu,
na costa sur de Guatemala.
O labor de Arquitectura Sen Fronteiras neste proxecto céntrase na construción, desde un enfoque social,
económico e ambiental, dunha escola de preprimaria e primaria na comunidade do Manchón. O groso da
intervención de ASF levarase a cabo na o ano 2018, executando soamente en 2017 un módulo de sanitarios
ecolóxicos que darán servizo ao centro educativo.
Con respecto ás compoñentes educativas ou pedagóxicas, PROYDE e PRODESSA centraron o seu traballo no
presente ano no desenvolvemento dunhas actividades preparatorias e de xeración de contextos adecuados
previas ao comezo do ano lectivo, que en Guatemala comeza en xaneiro. Algunhas destas accións son a
dinamización dunha escola de pais e nais de familia como sistema de apoio á dinámica escolar, o
fortalecementos dos gobernos escolares, a planificación da formación a docentes ou a dinamización dunha
unidade municipal de monitoreo en materia de educación.
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2.2. PCR 2017
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 una 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 dúas persoas
voluntarias de ASF, Rebeca Cuevas González e Elena Pena Basanta, aos proxectos en execución naquel intre.
As tarefas desenvolvidas na súa estancia foron:
Proxecto educativo N’oj. Entre os proxectos activos durante a súa estancia atopábanse a construción da
escola na comunidade do Manchón e o seguimento da escola de María del Mar e o instituto El Rosario. As
voluntarias implicáronse nestes proxectos especialmente, apoiando aos expatriados e á coparte para realizar
todas as actividades previstas. Algunhas das súas tarefas foron:
· Visita aos centros educativos das comunidades do Manchón, María del Mar, El Rosario, Nueva Cajolá,
Victorias III...
· Acompañamento ás reunións de traballo coas autoridades e coas estruturas comunitarias.
· Presentación dos proxectos nas comunidades.
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Diagnóstico educativo en Champerico. Acompañamento na elaboración do Resumen Executivo do

Diagnóstico e Plan de Mellora da Red de Centros Educativos Públicos da Área Costeira de
Champerico e Retalhuleu e revisión do mesmo.
Proxecto de hábitat Ban Chuinklal. Asistencia ás reunións de traballo e ás v wwwisitas para a confirmación
das familias beneficiarias, así como o acompañamento na elaboración do material gráfico e escrito deste
proxecto. Tamén se visitaron os proxectos de hábitat realizados con anterioridade.
Difusión dos proxectos. As voluntarias tamén levaron a cabo diversas tarefas de comunicación.
· Actualización semanal dos blogues PCR e ASF en Guatemala.
· Creación de material audiovisual para a difusión dos proxectos.
· Difusión dos proxectos en diferentes páxinas webs.
· Actualización do Facebook PCR da OCV.
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 Nueva Cajolá e instituto El
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Rosario.
· Estudos para a proposta de realización de un PFG/PFM na Escola de Arquitectura da Coruña.
· Presentación aos premios de voluntariado da Mutua Madrileña.
· Presentación aos premios iF “iF Social Impact Prize 2017”.
· Novas formulacións de proxectos.

2.3. OUTRAS ACTIVIDADES
DIFUSIÓN DO PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO CENTRO DE SAÚDE DE SAN JUAN OSTUNCALCO NA REVISTA
ECOCONSTRUCCIÓN
No número de Xuño - Agosto de 2017 da revista Ecoconstrucción,foi publicado un artigo sobre a ampliación
do Centro de Saúde de San Juan Ostuncalco, executado por Arquitectura Sen Fronteiras no ano 2015, no
altiplano de Guatemala. O artigo fai especial fincapé no enfoque de tecnoloxías apropiadas utilizado polo
equipo na fase de deseño e construción da obra.
VISITA DO DIRECTOR XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UE OS PROXECTOS EDUCATIVOS E DE
HÁBITAT DE ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS EN GUATEMALA
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No mes de setembro unha delegación institucional da Xunta de Galicia, formada por Jesús Gamallo, director
de Relacións Exteriores e coa UE e a subdirectora xeral Pilar Romero, visitaron os proxectos educativos e de
mellora do hábitat domiciliar que Arquitectura Sen Fronteiras executa, co apoio da Xunta de Galicia, no
departamento de Retalhuleu, na costa sur de Guatemala.
A visita valorou moi positivamente o traballo realizado polas organizacións involucradas, así como a
participación das autoridades locais e a poboación en todos os procesos levados a cabo.
PARTICIPACIÓN DE ASF NA COORDINADORA DE ONGS ESPAÑOLAS EN GUATEMALA (CODEG)
Arquitectura Sen Fronteiras é membro fundador da Coordinadora de ONG Españolas en Guatemala creada
no ano 2016 co obxectivo de fomentar a relación e o apoio entre ONG españolas no país centroamericano,
así como de converterse nunha plataforma de incidencia política e unha ferramenta de interlocución coas
autoridades locais e internacionais.
Desde a súa data de creación Arquitectura Sen Fronteiras participa e acompaña este espazo dando
seguimento ás actividades, procesos e reflexións que alí se xeran.
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3. GT EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
3.1. PROXECTOS
CÓDIGO 104/17

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 da Coruña.

País localización

A Coruña, Galicia

Colaboradores

Universidade da Coruña, IES Ramón Menéndez Pidal, Rurban

Entidades financeiras

Xunta de Galicia

Orzamento

59,434,00 €

Data de inicio

1 de agosto de 2017

Data de finalización

30 de novembro 2018

Este proxecto faise en consorcio coa Universidade da Coruña. Ten como obxectivo principal sensibilizar e
formar sobre os aspectos do hábitat e as súas dimensións transversais (xénero, interculturalidade, xestión
social e facendo un especial fincapé na gobernanza a través da participación).
Este proxecto focaliza a súa labor en tres contextos concretos:
• En primeiro lugar están os axentes multiplicadores (alumnado de Ciencias da Educación da UDC) para
traballar sobre o dereito ao hábitat no seu papel presente e futuro como educadores formais e non
formais, así como de profesionais e alumnado da arquitectura que poida adquirir este concepto de
dereito ao hábitat desde un enfoque social e de dereitos.
• Por outra banda, abordamos tamén a incidencia na comunidade educativa de secundaria
proporcionando formación a alumnado e profesorado do IES Ramón Menéndez Pidal da Coruña que
demandou traballar de xeito participativo e vivencial aspectos relacionados co Dereito ao Hábitat
facendo no seu contorno inmediato un laboratorio de aprendizaxe teórico e práctico sobre o papel
da cidadanía na transformación do noso entorno.
• E en último lugar, quérese incidir na mellora dos coñecementos e competencias do persoal
contratado e voluntario de ASF-Galicia sobre as necesidades de partida da poboación á que nos
estamos a dirixir.
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Para cumprir os obxectivos do proxecto nestes contextos propoñéronse as seguintes actividades:
• Elaboración da liña de base sobre o coñecemento do dereito ao hábitat dos axentes multiplicadores
e alumnado participante no proxecto.
• Curso presencial "Trans-formando: procesos participativos, hábitat e educación". Formación feita
para dar a coñecer ferramentas e metodoloxías participativas tanto no eido educativo coma no eido
do urbanismo participativo. As formadoras foron as cooperativas Altekio, Taller Abierto e Raons
Públiques. Foi un curso cunha temática moi interesante e que permitiu ao grupo ter unha gran
aprendizaxe de cara a outras actividades.
• Formación axentes multiplicadores en CC. Educación da UDC: O alumnado dos graos de educación e
traballo social fixeron unha cartografía social da cidade da Coruña, este traballo foi posible grazas ao
estudo Rurbán que elaborou as guías para realizar o traballo. Neste momento o alumnado do Máster
de Profesorado está a deseñar a exposición que amosará ao público o traballo feito durante estes
meses. Tamén dentro desta formación a axentes multiplicadores enmárcanse as actividades de
“Palabras que moven o mundo” e “O noso espazo: cerna da expedición da variola”.
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• Podcast Habitando: Ata o momento graváronse os episodios 19, 20, 21 e 22. Nestes episodios
presentamos o noso proxecto, falamos sobre as cartografías sociais, a participación cidadá e da
cooperativa de Mulleres Colleiteiras.
• Deseño e edición da adaptación didáctica de materiais de sensibilización cun enfoque socioafectivo.
• Difusión, implementación e seguimento dos materiais didácticos.
• Cuarta edición do curso en liña “Hábitat a Escala Humana”. Estanse a actualizar os módulos a nova
edición do curso.
• Seminario “Hábitat a Escala Humana”. Previsto para finais de ano.
• Obradoiro do IES Ramón Menéndez Pidal "Participar para transformar": Estase a traballar co
alumnado de 1º da ESO. A actividade consiste nunhas sesións teóricas dentro do horario lectivo sobre
participación, xénero, hábitat e interculturalidade. Tamén e enmarcado dentro da actividade de
Ludantia (ver outras actividades) temos un grupo motor de alumnas e alumnos voluntarios que están
a intervir no seu patio.
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CÓDIGO

Plan Proxecta 16/17

País localización

Galicia

Colaboradores

Proxecto Terra

Entidades financeiras

Xunta de Galicia

Orzamento

1.000,00 €

Data de inicio

Setembro de 2016

Data de finalización

Xuño de 2017

Como continuación do curso anterior participouse co Proxecto Terra dentro do Plan Proxecta do curso 20162017 da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Este proxecto de cooperación no mundo da educación está dirixido ás distintas etapas da Educación
Obrigatoria, co obxectivo de poñer a disposición dos centros educativos un conxunto de instrumentos
didácticos que contribúan a introducir ao alumnado galego no mundo da arquitectura, a ordenación
integrada no territorio e o seu impacto na calidade de vida das persoas.
ASF ven participando nesta actividade de forma continuada desde o curso 2015-2016. Traballamos co
concepto de hábitat a partir da Unidade Didáctica “Dereito ao Hábitat” elaborada pola cooperativa galega
Hábitat Social, así coma con todo o material educativo que ASF ten dispoñible na web de recursos educativos.
Foron moitos os centros interesados en recibir os materiais didácticos e elaborar propostas educativas e,
como actividade complementaria, achegámonos a tres centros educativos a realizar un obradoiro según os
intereses de cada proxecto.
• IES Agra de Raíces (Cee, A Coruña)
• CPI Castroverde (Castroverde, Lugo)
• IES Pedra da Águia (Camariñas, A Coruña)
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CÓDIGO

Ludantia

País localización

A Coruña, Galicia

Colaboradores

IES Ramón Menéndez Pidal

Entidades financeiras

Deputación de Pontevedra

Orzamento

1.000,00 €

Data de inicio

Setembro de 2017

Data de finalización

Decembro de 2017

O grupo de EpD segue a participar neste proxecto que rematará coa I Bienal internacional de Educación en
Arquitectura, organizada polo COAG e o Concello e a Deputación de Pontevedra os días 10, 11 e 12 de maio.
Co inicio do curso aproveitamos a iniciativa de Ludantia para favorecer o proceso de integración e adaptación
ao novo centro por parte do alumnado de 1º da ESO do IES Ramón Menéndez Pidal da cidade da Coruña.
Fíxose un proceso participativo cun grupo motor de alumnas e alumnos voluntarios. O proceso tivo as fases
de investigación, reflexión e xeración dunha acción que dera resposta as súas necesidades (acollida,
intimidade, refuxio e espazos de relación e socialización).
Para este proxecto, o alumnado elixiu intervir nun espazo do seu patio chamado “O Refuxio”. Ao longo do
proceso usáronse diferentes técnicas coma roteiros emocionais, derivas con planos, soños en planos e
maquetas, e a intervención conxunta no espazo.
Para

rematar

gravaron

un

vídeo

para

presentar

a

súa

actividade

na

Bienal.

Esta intervención dase continuidade coa actividade Obradoiro do proxecto 104/17.

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-GALICIA 2017

3.2. OUTRAS ACTIVIDADES
XIII XORNADAS INTERCULTURAIS DE CANGAS
O Concello de Cangas puxo en marcha un ano mais as XIII Xornadas Interculturais “Crecendo na diversidade”
nas que ao longo dos meses de maio e xuño organizaron un programa variado de actividades para os centros
educativos do municipio entre os cales destacan actuacións de contacontos, proxeccións e conferencias
desenvolvidas por distintas entidades para todos os grupos de idade.
Arquitectura Sen Fronteiras Galicia estivo invitada a participar por primeira vez nesta edición. Aproveitamos
a ocasión para organizar un videoforum para o alumnado de 3º de ESO do IES Rodeira e o Colexio Compañía
de María. Durante as sesións proxectamos dous audiovisuais promovidos por ASF: a curtometraxe Pedra,
Papel e o documental El derecho a un Techito, sobre a realidade guatemalteca. A continuación iniciouse un
debate entre os alumnos e alumnas reflexionando sobre os temas que mais chamaron a súa atención, como
o papel da muller, a forma de traballar en comunidade ou a situación da vivenda en Galicia.

PUBLICACIÓN ARTIGO REVISTA RIEJS
A Revista Internacional de Educación para la Justiza Social (RIEJS) ofreceunos a oportunidade de explicar a
experiencia educativa entre ASF e o ProxectoTerra sobre o Dereito ao Hábitat nun extenso artigo: O Enfoque
do Dereito ao Hábitat na Educación Formal de Galicia. Pódese atopar publicado no Vol. 6, Núm. 1 (2017):
Arquitectura y Educación para la Justiza Social, dispoñible en pdf en descarga gratuita.
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4. GT COMUNICACIÓN
4.1. ORGANIZACIÓN DOS MÉTODOS DE TRABALLO
Tras todo o esforzo dedicado durante 2016 encamiñado á reorganización dos métodos de traballo e a posta
en marcha do Plan de Comunicación, durante 2017 descendeu o número de persoas voluntarias que
conforman o grupo, e a cantidade de tempo dedicada.

4.2. COMUNICACIÓN OFFLINE
Unha das materias pendentes da organización é a relación e presenza nos medios tradicionais de
comunicación. Coa intención de mellorala, depurouse a base de datos existente de medios e xornalistas, e
redactáronse notas de prensa de todos os eventos salientables organizados polos diferentes grupos de
traballo.
Durante o 2017 Arquitectura Sen Fronteiras Galicia apareceu 22 veces nos medios: vinte en prensa escrita,
unha en radio comercial e unha na Televisión de Galicia. La Opinión A Coruña é con diferencia o medio que
máis se fixou no noso traballo ao longo do ano.
O Grupo de Cooperación Local acaparou a maioria de aparicións cun 81% do total. Cooperación Internacional
apareceu o 14%, e Educación para o Desenvolvemento o 5%.

4.3. COMUNICACIÓN ONLINE
Web da demarcación
El mayor esfuerzo por parte del grupo ha sido la actualización continua de la web, tanto en la publicación de
noticias de la demarcación como en el resto de apartados: transparencia, publicaciones, investigaciones,
comunicados, episodios del podcast Habitando, boletines electrónicos de ASFES, etc.
Algúns datos en cifras:
• 22 novas de Cooperación Internacional
• 22 novas de Educación para o Desenvolvemento
• 9 de Voluntariado e Formación
• 3 de Cooperación Local
• 5 de ASF Galicia
• 3 de ASF España
• 3 de outros temas
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• 7 episodios do podcast Habitando
• 1 nova investigación
• 3 novas publicacións

Redes Sociais
A actividade nas redes sociais centrouse en Twitter e Facebbok, aínda que ao longo de 2017 o grupo de
comunicación publicou en Youtube e a petición do grupo de EpD un titorial sobre a aplicación Crowdmap
utilizada na Unidade Didáctica Dereito ao Hábitat na canle da demarcación.
Tamén, e a petición da Coordinadora Galega de ONGDs, elaboráronse dous vídeo-titoriais sobre a
presentación de proxectos de cooperación na sede electrónica da Xunta de Galicia, que se aloxaron na canle
da Coordinadora en Youtube.
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Estatísticas web:
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Estatísticas Facebook
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5. GT VOLUNTARIADO E FORMACIÓN
5.1 PROXECTOS
CÓDIGO 106/17

Proxecto de mellora da xestión do voluntariado, das emocións e dos coidados
a través do fortalecemento do grupo de traballo Voluntariado e Formación e
mediante a formación do voluntariado de Arquitectura sen Fronteiras Galicia

País localización

A Coruña, Galicia

Entidades financeiras

Xunta de Galicia

Orzamento

1.312,50 €

Data de inicio

1 de maio de 2017

Data de finalización

15 de outubro de 2017

Co obxectivo de fortalecer e mellorar as capacidades de ASF-Galicia na xestión do voluntariado en todas as
súas fases incidindo na xestión das emocións e dos coidados das persoas que forman a organización, o
grupo de traballo de Voluntariado e Formación co apoio da Xunta Directiva de ASF-Galicia puxo en marcha
as seguintes actividades:
1. Encontro e sistematización “Repensar a Formación”
Sete persoas voluntarias da organización reuníronse co obxectivo de analizar como se percibe a formación
dende ASF e como adecuala á actualidade.
O encontro durou catro horas estruturadas en catro dinámicas: Lectura do Manifesto ASF no futuro, Pensaescoita sobre as impresións do manifesto, Diálogo-café sobre a importancia da formación en ASF, e
priorización de competencias por grupos de traballo.
2. Redacción dun Plan de Acción Voluntaria
O Plan de Acción Voluntaria 2017-2019 redactouse entre agosto e outubro de 2017.
Partindo do protocolo a nivel estatal existente, así como o manual de formación do voluntariado, o Plan fai
unha revisión e mellora das capacidades de ASF-Galicia na xestión do voluntariado en todas as súas fases,
adaptándose ás novas demandas que os vencellan coas problemáticas no desenvolvemento da acción
voluntaria na organización.
O seu obxectivo é a consolidación do grupo de persoas voluntarias que forman ASF-Galicia e contribución á
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súa participación estable, duradeira e de calidade na organización poñendo atención nos coidados en tódalas
etapas do ciclo de voluntariado de cara a apoiar o cumprimento da misión de ASF.

En paralelo ao Plan de Acción Voluntaria, e introducido neste, considerouse prioritaria a realización dun
protocolo preestablecido pola organización para a captación de novo voluntariado. Este protocolo quere
satisfacer as necesidades de cada un dos grupos así como asegurarse de que os esforzos destinados á
captación sexan eficaces e eficientes no seu obxectivo. Para isto cóntase coa participación de todas as
persoas membro da organización. Considérase que a captación por perfil pode favorecer a realización de
certas tarefas moi específicas por persoas que conten cunha formación e coñecementos previos.
3. Formación en Xestión do Voluntariado
As responsables de Voluntariado e de Formación fixeron unha formación específica xa que é importante
introducir novas ferramentas no grupo de traballo e en toda a base voluntaria en xeral, para dar resposta ás
necesidades específicas das persoas que forman parte de ASF.
4. Intercambio de experiencias con Enxeñería sen Fronteiras
A necesidade de intercambiar pareceres entre dúas organizacións, que teñen certos aspectos comúns
sempre é nutritivo de cara as aprendizaxes. Neste sentido e sustentado sobre o eixo da Xestión do
Voluntariado e en base a un guión predefinido o encontro achegou as similitudes sobre as problemáticas nas
que a Acción Voluntaria afronta no día a día de dúas organizacións cunha importante base voluntaria na súa
masa social e organizativa.
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5. Campañas e xornadas de captación
Coincidindo co inicio do curso universitario realizáronse actividades especiais de captación buscando un
amplo espectro da poboación interesada na problemática de acceso ao hábitat digno.
Por unha banda tivemos a oportunidade de participar no Mercado das Flores organizada cada ano pola
Asociación de Veciños do Barrio das Flores. Esta actividade aproveitouse como canle de difusión e
captación de novos perfís. Por outra, levouse a cabo unha charla informativa na que ademais da
Responsable de Voluntariado participaron as responsables dos grupos de Educación e Comunicación. Deste
xeito púidose engadir unha explicación máis enfocada ás necesidades dos grupos que participaron no
encontro e as interesadas levaron unha visión máis ampla do que significa ser voluntaria en ASF.
6. Facilitación en Xestión Emocional e Capacitación en Resolución do Conflito
Co proxecto de actividades deuse comezo á facilitación en Xestión das emocións e do conflito que
finalmente duraría 3 sesións e que se describe no apartado de formación.
En concreto esta primerira sesión impartida por Mariola Mourelo mesturou explicacións teóricas con partes
prácticas nas que se reflexionou sobre as diversas fontes de conflito que se dan nos grupos e os posibles
maneiras de afrontalo. Ao longo dos tres obradoiros salientouse a importancia dos coidados e a necesidade
de traballar nos catro espazos de desenvolvemento que integran os grupos- Asemblea- Foro- Obradoiro e
Festa- Subliñando a importancia de que estean todos presentes e darlle espazo para que acontezan.
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7. Encontro trimestral de outono
No mes de agosto comezouse a preparar o evento desde o grupo de voluntariado e formación enviando un
formulario a toda a equipa de ASF que coincidiu en celebrar unha actividade de senderismo. Cos acordos dos
participantes organizouse unha actividade de ruta polo Río Belelle, comida e visita ao pobo de Redes.
Ademais das actividades enmarcadas no proxecto descrito, o grupo de Voluntariado e Formación levou a
cabo as súas tarefas habituais que se detallan a continuación. Como novidade cabe mencionar que no 2017
tomáronse os relevos das distintas responsabilidades do grupo. Na actualidade Elena Pena é a Responsable
de Formación e Marta Fernández é a Responsable de Voluntariado e do grupo de traballo de Voluntariado e
Formación.
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5.2. VOLUNTARIADO. ACTIVIDADES.
5.2.1 Outros encontros trimestrais
Como ferramenta de cohesión interna e de benvida para novas voluntarias, os encontros trimestrais son os
escenarios do diálogo e da festividade que dentro da organización se veñen impulsando, en constante
revisión e cambio.
No mes de decembro e coincidindo coas vacacións de Nadal, o grupo organizou como encontro trimestral
unha cea na que se reuniron 15 das persoas voluntarias da organización.
5.2.2. Realización de charlas de difusión e acollida
Ademais das charlas de captación especial, procuramos atender a todas as persoas que se achegan a ASF
de maneira física ou telemática coa maior inmediatez posible. No 2017 realizáronse un total de 6 charlas
nas que se explicou a misión, visión e valores de ASF así como o funcionamento interno da organización ás
persoas interesadas.
5.2.3. Reunión de responsables de voluntariado de ASF-España
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.
5.2.4. Resumo estatístico
Durante o 2017 contactaron coa organización 21 persoas coa intención de coñecer máis sobre a
organización 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 renovaron 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.
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RESUMO ESTATÍSTICO
HOMES

10

MULLERES

23

ALTAS/NOVAS INCORPORACIONS
Anterior 2010

10

2010

1

2011

1

2012

0

2013

4

2014

3

2015

8

2016

12

2017

14

BAIXAS 2017

18

BAIXAS 2016

11

BAIXAS 2015

11

BAIXAS 2014

15
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PERFIL PROFESIONAL
Estudante arquitectura

11

Arquitecto/a

18

Sociólogo/a

1

Educador/a social

2

Terapeuta ocupacional

1

ANTIGÜIDADE
1 AÑO

10

2 AÑOS

7

3 AÑOS

2

4 AÑOS

2

5 AÑOS

1

6-10 AÑOS

4

> 10 AÑOS

7

GRUPOS DE TRABALLO
GT INTERNACIONAL

16

GT LOCAL

11

GT EPD

9

GT COMUNICACIÓN

5

GT VOLUNTARIADO E FORMACIÓN

4

5.3. FORMACIÓN. ACTIVIDADES
5.3.1. Plan de formación
No 2017 finalizouse o plan de formación bianual e fíxose unha avaliación e revisión do mesmo de cara á
redacción do plan 2018-2019. Pódese concluír que o ter feito un plan, un itinerario e coñecer as necesidades
dos grupos fai posible que o grupo de voluntariado e formación poida encargarse de cubrir a formación das
persoas voluntarias e técnicas da organización.
Como aprendizaxe tense observado sen embargo, que os ritmos da organización non posibilitan unha
formación con tanta frecuencia como se pensaba, e por isto de cara ao novo plan pensarase nun calendario
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con dúas formacións priorizadas por ano.
Os grupos de traballo estiveron organizando nas súas reunións e en outros espazos de encontro as
competencias persoais, sociais e procedimentais para os seus voluntarios e persoal contratado que se
reflectirán no plan que o grupo está a elaborar e publicará no 2018.
5.3.2. Boletíns formativos
Durante o 2017 son sete os boletíns informativos que se lles fai chegar á base voluntaria da Demarcación.
Con eles búscase mellorar a capacidade de difusión en canto aos contidos formativos dispoñibles tanto de
maneira presencial como en liña en materia de dereito ao hábitat, voluntariado e competencias transversais
necesarias para o desempeño das tarefas voluntarias.
Cunha media de 66 persoas subscritas aos correo do boletín de formación, a porcentaxe de apertura de dito
correo foi do 25,8% (o que corresponde a unha media de 17 persoas). A porcentaxe de persoas que chegaron
a abrir algún dos enlaces propostos para as formacións foi dun 14,2% (unhas 9 persoas). De maneira global
a gráfica que se adxunta mostra unha certa continuidade no tempo da porcentaxe de persoas interesadas en
recibir este correo.

5.3.3. Formacións do 2017
Formacións internas autoxestionadas
Dende o grupo de VeF promovéronse dúas formacións internas para os grupos de traballo que deron
continuidade ás sesións grupais que xa se viñan de facer no 2016 e que se enmarcan nos itinerarios
formativos 2016-2017.
As dúas propostas pretenden facilitar uns espazos de xestión emocional e de análise conxunto onde poñer
en común os sentires de todas as persoas membro da organización, así como facer un traballo de revisión e
reflexión do acontecido ata o momento e que nos sitúen no aquí e agora.
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"Cómo estamos aquí e agora en ASF" comezando 2017
18 de xaneiro. Duración 3,5 horas.
Participación: 10 persoas (voluntarias e persoal técnico)
Impartido: Marta Casal e Marta Díaz Del Rio
Organizado e promovido: Grupo de Voluntariado e Formación. Proposta interna de encontro priorizada e
incluida no Plan de Formación 2016-18
Competencias tratadas
Clave: Xestión emocional personal e grupal
Complementarias
• Persoais: xestion emocional, autocontrol,desenvolvemento e motivación
• Sociais: xestion situacións emocionais, empatía e asertividade
Obxectivos.
• Crear un espacio de indagación sobre aspectos emocionais da comunidade ASF Galicia.
(voluntariado, responsables, xunta directiva e persoal contratado de ASFG)
• Xerar un espazo de encontro e coñecemento autocentrado e compartido sobre as emocións.
• Visualizar o traballo feito e sentido no comezo de ano sobre o feito durante o 2016
• Motivar unha reflexión creativa e propositiva cara o diverso e o ano 2017 dende unha ótica
posibilista e de estratexia propositiva.
• Visibilizar e reflexionar sobre o aquí e agora dentro do grupo e da organización
• Revisar os roles e as relacións coas outras persoas
A proposta nace da necesidade de poder revisar e reflexionar sobre o estado do voluntariado tras o
remate do ano 2016 e o comezo 2017. A intención é facer unha pequena introducción á temática da
xestión emocional presentando os catro espazos de traballo e a necesidade de ter espacios específicos de
xestión emocional. Neste proceso de aprendizaxe, e visibilización sobre o persoal e o colectivo se pensa
para poder rachar con dinámicas e posibles patróns na procura de poder facer presente conflitos e poder
xerar no grupo respostas diversas pero necesarias de cara a poder integrar diversas olladas e
perceptividades atendendo a liberdade de expresión no aquí e agora. Para elo partiuse de realizar un
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traballo dende o persoal ao colectivo sobre tres aspectos clave: Qué preciso agora eu?, Qué precisa o meu
grupo/grupos? e Qué precisa ASF? Propúsoxe unha reflexión sobre os roles que temos e representamos
en ASF. Cómo e onde situar o rol coas emocións e os privilexios conscientes e inconscientes presentes.
Encontro e sistematización “Repensar a Formación”
13 de maio. Duración 4 horas
Participación: 7 persoas (voluntarias e persoal técnico)
Impartido: Paula Morales
Organizado e promovido: Grupo de Voluntariado e Formación.
Obxectivo: Analizar cómo vemos a formación de forma xenérica en ASF, para repensar a formación na
actualidade e na posibilidade de futuro como centro formador.
Con esta sesión a pretensión foi facer unha reflexión aberta sobre os procesos formativos en ASF e de
achegar unha mirada ampliada sobre como se quere construir a formación a todos os niveis no futuro
dentro da nosa asociación.
Tratouse dun proceso aberto para toda a organización con catro cuestións no foco do diálogo: Cómo vemos
a formación en ASF en 10 anos?, Qué lle pides á formación en ASF?, Qué formación necesitamos?, ASF como
centro formador no futuro.

Formacións recibidas por outros axentes:
Curso en Xestión do Voluntariado
Novembro. Duración 60 horas
Participación: 2 persoas voluntarias
Impartido e organizado: PROADE
Obxectivo: Capacitación na área de xestión do voluntariado no marco das entidades non lucrativas.
Competencias:
Clave: Xestión do voluntariado (procedimental)
Complementarias: Capacidade de representación da organización, prevención e resolución de conflitos.
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Curso Trans-formando
Dous módulos impartidos durante o 1 e 2 de novembro e o 10 e 11 de decembro. Duración 24 horas.
Participación: 14 persoas (voluntarias e persoal técnico)
Organizado e promovido: GT de Educación para o Desenvolvemento de ASF Galicia.
Impartido:
• Módulo 1 (12 horas): Lucila Valsecchi
• Módulo 2 ( 12 horas): Taller Abierto e Raóns Publiques.
Obxectivo: xerar un espazo de formación transdisciplinar sobre metodoloxías participativas vencelladas á
transformación da nosa contorna en diferentes dimensións (físicas, sociais, simbólicas, políticas), e
enfocadas a traballar coa mocidade procesos educativos para a transformación social.
Competencias:
Clave: Metodoloxías participativas (sociais)
Complementarias: Flexibilidade e creatividade, motivación (persoais); Asertividade, empatía, comunicación
efectiva, traballo en equipo (sociais)
Obradoiros de facilitación en Xestión Emocional e de Conflito
Outubro - decembro de 2017. Duración 10 horas, presencial.
Participación: 13 persoas (voluntarias e persoal técnico) participaron nalgunha das sesións ou en varias
Organizado e promovido: GT Voluntariado e Formación e GT Educación para o Desenvolvemento.
Sesión 1: “Introducción básica á Xestión emocional e de conflito” impartido por Mariola Mourelo
Sesión 2: “Experimentando espazos de Xestión emocional e conflito” por Mariola Mourelo e Inés Cruz
Sesión 3: “O laboratorio creativo: incluir as persoas e emocións nos procesos grupais” facilitado por Mariola
Mourelo
Obxectivo: formación na conceptualización da xestión emocional e de conflitos dentro dos grupos de
traballo de ASF, así como da mellora das capacidades persoais e sociais de recoñecemento das emocións.
Competencias:
Clave: Prevención e resolución de conflito (social) e Xestión das emocións (persoal)
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Complementarias: Autorregulación e autocontrol, motivación (persoais); Asertividade, empatía,
comunicación efectiva, traballo en equipo, capacidade para xestionar situación emocionais, comunicación
non verbal (sociais), xestión de voluntariado (procedimentais)
Curso de Seguridade Operativa en el Terreo
Agosto 2017 - Febrero 2018. Duración 20 horas, formación en liña
Participación: 2 voluntarias
Impartido: Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.
Formación para o persoal cooperante, tanto expatriado como nacional, sobre os aspectos máis comúns de
xestión operativa da seguridade persoal e colectiva nunha misión internacional de cooperación. Ofrece
ferramentas á organización para cumprir co deber de protección e dilixencia que cada organización ten cara
o seu persoa.
Curso en liña de Voluntariado. “Nivel de especialización de carácter xenérico 2017”
Setembro - Outubro 2017. Duración: 20 horas, formación en liña
Participación: 2 voluntarias
Impartido: voluntariadogalego.org
Este curso centrase no crecemento persoal e grupal do voluntario dentro dunha entidade de acción
voluntaria. Inclúe habilidades sociais, traballo en equipo, resolución de conflictos e situacións
problemáticas, implicación emocional e os beneficios que nos aporta a nivel persoal o voluntariado.
Curso de Formación PCR: Introducción a la Cooperación y a la Educación para el Desarrollo
Abril 2017. Duración 16 horas
Participación: 2 voluntarias
Impartido e organizado: Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC.
Curso con enfoque teórico práctico dirixido principalmente ao alumnado participante nos Proxectos de
Coñecemento da Realidade 2017.
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Curso de Verán da UDC "A igualdade de xénero na axenda para o desenvolvemento"
Setembro 2017. Duración 18 horas
Participación: 1 voluntaria
Organizado: Universidade de A Coruña.
Este curso afronta a cuestión da igualdade de xénero nas políticas e prácticas de cooperación ao
desenvolvemento. Faise especial fincapé na relación entre a igualdade de xénero e unha visión crítica da
economía a nivel global, tamén as cuestións metodolóxicas prácticas como a realización de indicadores para
medir o impacto de xénero nos proxectos de cooperación, a importancia da comunicación estratéxica e nas
redes sociais para impulsar unha maior sensibilización cara a unha sociedade máis xusta a nivel global, e
finalmente, da importancia do co-desenvolvemento en relación cos procesos migratorios e como as
experiencias de cooperación feitas desde Galicia están introducindo na igualdade de xénero e nos enfoques
feministas.
Curso de Intelixencia Emocional
Marzo 2017. Duración 8 horas
Participación: 2 voluntarias
Impartido e organizado: Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC.
Conceptualización da intelixencia emocional e práctica tutelada das competencias emocionais personais e
sociais. Estudo práctico da intelixencia emocional na labor voluntaria e posta en común das experiencias e
conclusións que ela ten no voluntariado.
Curso de Sensibilización en Igualdad de Oportunidades
Febreiro, Outubro-Decembro 2017. Duración 30 horas
Participación: 2 voluntarias
Impartido e organizado: Instituto da Muller e Para a Igualdade de Oportunidades.
Trabállanse conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como
accións, políticas e análise da situación socioeconómica das mulleres no noso país coa intención de
promover dita igualdade. Introdución á comunicación non sexista e nocións sobre violencia de xénero.
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6. CAPTACIÓN
A campaña de captación 2017 contou coas seguintes accións, tanto estratéxicas como loxísticas:
•

Realización dos videotutoriais sobre a presentación dos proxectos na Sede Electrónica da Xunta
para a Coordinadora Galega de ONG por parte do GT Comunicación

•

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 11-15 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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7. BALANCE ECONÓMICO
CONCEPTO
DONACIONES PARTICULARES
DONACIONES EMPRESAS
SUBVENCIONES / DONACIONES INSTITUCIONALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CAPTACIÓN
OTROS
INGRESOS DE GT LOCAL
INGRESOS DE GT EDUCACIÓN
INGRESOS DE GT INTERNACIONAL
INGRESOS DE GT COMUNICACIÓN
INGRESOS DE GT FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
TOTAL INGRESOS
ALQUILERES
SERVICIOS PROFESIONALES
ASESORIAS EXTERNAS
SEGUROS
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS
MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS
MATERIAL DE LIMPIEZA
OTROS MATERIALES
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA
CUOTAS A OTRAS ENTIDADES
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
GASTOS DE CORREO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DE FORMACION / VOLUNTARIADO
GASTOS DE EDUCACION / SENSIBILIZACIÓN
GASTOS DE COMUNICACIÓN
GASTOS DE CAPTACIÓN
GASTOS DE GT LOCAL
GASTOS DE GT INTERNACIONAL
APORTES A LA ASOCIACIÓN
TOTAL GASTOS

IMPORTE PRESUPUESTO
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
245,50
900,00
3,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,87
1.200,00

DESVIACION
-100,00
0,00
0,00
-200,00
-654,50
3,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-951,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150,00
-0,60
0,00
0,00
-210,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
-150,00
-100,00
-50,00
-75,00
-200,00
-50,00
-50,00
-150,00
-50,00
-50,00
0,00
-1.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,00
-140,04
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
-150,00
-100,00
-50,00
-75,00
-200,00
-50,00
-50,00
0,00
-49,40
-50,00
0,00
-1.410,56

BALANCE PROYECTOS
DIFUSIÓN DOCUMENTAL TECHITO
PROXECTO FORTALECEMENTO
TOTAL DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS/PROYECTOS

-10,36
-424,18
0,00
27,95

balance 2016
413,82
-1341,96

-10,36

SALDO INICIO DE AÑO
SALDO FINAL DE AÑO

1.450,72
1.064,85

%
0,00%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,00%
27,28%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
21%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,00%
29,98%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
1,20%
0,00%
#¡DIV/0!
18%
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8. 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 asentamentos 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
tranquilidade 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, recordándonos que temos compañía na nosa aventura.
Ao grupo de voluntariado e formación por coidarnos. 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
Galicia. 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 entidades 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 2017 non
tería sido posible.
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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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