




En un context com l’actual, en què les dificultats econòmiques 
agreugen més si és possible les situacions d’injustícia social 
tant al sud com en el nostre entorn més proper, ASF reforça el 
seu compromís amb les persones i col·lectius més desfavorits. Al 
llarg de 2016 la Demarcació Territorial de Catalunya ha centrat 
els seus esforços a millorar les condicions d’habitabilitat, d’accés 
a serveis bàsics, com la salut i l’educació, i el compliment dels 
drets fonamentals de les persones, treballant amb perspectiva 
de gènere i amb una dedicació especial a l’accessibilitat 
universal.

Serveixi aquest document com a agraïment gràfic cap a totes 
les persones i institucions que heu donat el vostre suport i 
col·laboració, i que en definitiva dediqueu la vida, a lluitar per 
millorar les condicions d’habitabilitat i accés a serveis bàsics 
en un món que, en ocasions, s’entesta a caminar en direcció 
oposada. Juntament amb vosaltres continuarem lluitant per 
aconseguir apropar-nos més al món que tots desitjaríem.

  L’equip d’Arquitectura Sense Fronteres-Catalunya
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CoopEraCió loCal
Llar nova Esperança, Actualització de la cuina d’una llar 
d’infants

Data:
Febrer- Abril 2016

Financiador:
Diba,COAC i Ajuntament Bcn

Nom del projecte:
Inclusió per un habitatge digne

Beneficiaris:
Casa on viuen infants de 0-8 
anys a Sant Climent de LL. 

L’assesoria tècnica es va realitzar 
estudiant les necessitats del 
centre, es va recomanar la 
instal·lació d’un muntacàrregues, 
per tal de facilitar el tranport del 
menjar a la cuina i se’ls va posar 
en contacte amb un promotor de 
cuines de segona mà per adeqüar 
l’obra a la realitat econòmica del 
centre. 

Assesoria i col·laboració en la 
reforma de la cuina segons re-
queriment de sanitat. Es va 
dur a terme una actualització 
dels plànols de la cuina i de tot 
l’habitatge, mitjançant un aixec-
ament de plànols de l’estat ac-
tual, ja que no coincidia amb els 
últims plànols de l’habitatge, a 
causa de que aquest havia sofert 
múltiples canvis en el temps. 

CoopEraCió loCal



Aquest projecte és un dels pilars de la cooperació local, i consisteix en 
donar recolzament als Serveis Socials, entitats sense ànim de lucre, i a 
col·lectius que promouen una forma alternativa d’accés a l’habitatge; 
en la detecció i/o prevenció de situacions d’exclusió social per causa 
d’infravivenda o patologia constructiva, així com oferir assessorament 
tècnic en vistes a la cobertura del dret a l’habitatge i a la ciutat 
de les franges de població més vulnerables o en risc d’exclusió.
Consisteix en una o diverses visites a l’habitatge subjecte de 
la petició de diagnosis, i en l’elaboració d’Informes Tècnics, El 
contingut és motivat pel resultat de les diagnosis visuals efectuades 
i les necessitats concretes de les persones destinatàries.

Data:
Tot l’any 2016

Financiadors:
L’Ajuntament BCN, DIBA, COAC

Pressupost total:
11.000 €

Beneficiaris:
més de 12 col·lectius i famílies 
afectades

CoopEraCió loCal
Inclusió per un habitatge digne

Objectiu: La prevenció de 
situacions d’exclusió social per 
causa d’infravivenda o patologia 
constructiva, i oferir assessorament 
tècnic en vistes a la cobertura 
del dret a l’habitatge i a la ciutat 
de les franges de població més 
vulnerables o en risc d’exclusió.



 
Data:
juliol-Setembre 2016

Financiador:

CoopEraCió loCal
Assessorament tècnic per a la Paralització del PDU-Gran via 
Llobregat

El projecte es va basar en una assesoria tècnica a la Associació de Veïns 
independents de l’Hospitalet, que volien al.legar en contra d’aquest 
PDU. Arquitectura Sense Fronteres va plantejar dues estratègies:

Primera estratègia: Questionar la necessitat de crear noves 
infraestructures. Es va exposar la hipòtesis del problema polític, donat 
que el pla és un projecte d’especulació immobiliària i que la justificació 
“d’una nova façana per Hospitalet” fa reflexionar sobre quin tipus de ciutat 
volem, donat que l’esmentada façana quedaria tancada entre blocs.

Segona estratègia: Estudiar el pla 
des de l’àmbit medioambiental. 
Es va recomanar portar el sector 
2 al riu de Llobregat, de manera 
que la ciutat s’afegeixi al parc 
agrari del Baix Llobregat, ja que 
és col·lindant, i es creïn horts 
urbans. Es va recomanar sometre 
aquesta impugnació des del punt 
de vista del parc agrari, les masies 
i la connexió al riu, ja que aquesta 
podria ser “la nova façana de 
l’Hospitalet”.  

Financiador:
Diba  - COAC - Ajuntament Bcn

Beneficiaris:
Aprox. 245 veïns i veïnes de Bellvitge i 
L’H, el col·lectiu de la zona agrícola Can 
Traval i l’entorn Sanitari.

Nom del projecte:
Sensibilització i incidència pel dret 
a l’habitatge i el dret a la ciutat. 



Data:

Financiador:
Ajuntament de Bcn

Beneficiaris:
Ciutadans de Barcelona

Data:
Abril 2016

CoopEraCió loCal
ONU Hàbitat III i Plataforma Global pel Dret a la Ciutat

Com a part de les reunions preparatòries d’ONU Hàbitat III, la ciutat de 
Barcelona va acollir la reunió temàtica sobre “Espais Públics” el 4 i 5 
d’abril de 2016. Amb motiu d’aquest esdeveniment, es va crear un grup 
de treball amb representants de diverses organitzacions, institucions, 
acadèmia i moviments socials de la ciutat de Barcelona, del que ASF va 
formar part. 

El grup va estar treballant durant diversos mesos abans de l’esdeveniment 
per discutir el tema d’espais públics en particular i la nova agenda urbana 
en general. Com a resultat d’aquest treball es va crear un document amb 
les reflexions i propostes que es va enviar al comitè d’ONU Hàbitat III, 
per poder incidir en la presa de decisions de la declaració de Barcelona i 
posteriorment en la Nova Agenda Urbana.

Així mateix, es va participar en la reunió regional europea de la 
Plataforma Global pel Dret a la Ciutat el 2 i 3 d’abril de 2016, en la 
qual es van discutir diversos aspectes de la Nova Agenda Urbana, fent 
èmfasi en el Dret a la Ciutat. Com a resultat d’aquesta reunió també es 
va crear un document amb reflexions i propostes sobre aquests temes, 
a més de la creació d’aliances amb diferents actors a escala mundial.

Nom del projecte:
Sensibilització i incidència pel dret 
a l’habitatge i el dret a la ciutat. 



Tot això es va dur a terme amb 
la col·laboració de La Mula, 
ASF, veïns del barri i un grup 
d’estudiants de l’universitat 
d’arquitectura de Texas. També 
es va decorar la valla tot teix-
int ‘Quirhort’ amb fils. Després 
de la feina es va fer un dinar 
popular amb tots els voluntaris i 
veïns del barri. 

CoopEraCió loCal
Big Event- III Piknik Orgànic
amb col·laboració de: La MULA, Estudiants del BAC (Barcelona 
Architecture Center)

Data:
2 Abril 2016

Financiador:
Diba  - COAC - Ajuntament Bcn

Nom del projecte: 
Inclusió per un habitatge digne

Beneficiaris:
Espai Quiró, veïns i veïnes del 
barri d’Horta. 

L’objectiu principal de l’activitat era començar a acondicionar 
l’espai quiró, que en aquells moments era un solar buit,  per 
poder ser un hort urbà. El primer pas va ser millorar l’espai de 
compostatge tot col·locant els contenidors sobre palets per tal de 
poder recollir amb més facilitat el compostatge. Tot seguit es va 
dur a terme la construcció de taules de cultiu i mobiliari efímer 
per al quirhort amb estructures de fusta. 



Segona fase de construcció d’ un 
centre escolar al poblat de Bissiga,on 
ja s’havia dut a terme una primera 
fase en el període 2014-15. Centre 
equipat amb un petit pou i plaques 
solars  que  es complementa amb 
la formació en el mantenimient 
de les instal·lacions així com en 
cursos de formació per a alumnes i 
comunitat sobre el bon ús de l’aigua 
potable, de les latrines i pràctiques 
higièniques que permetin millorar 
la qualitat de vida de les famílies.

Objectiu: Contribuïr a la millora de 
les condicions de vida en l’àmbit 
rural de la comuna de Ziga a través 
de la millora de la xarxa educativa 
primària.

En concret, els beneficiarios directes 
són els nens i nenes de com a 
mínim 5 poblats propers com Kanin, 
Nonghin, Tibin, Sanbin y Poéssin 
,un total d’uns 200 a 240 alumnes 
previstos.

BurkiNa Faso

febrero 2016 - 

Fundación Arquia 

115.004,07 euros

Los niños y niñas del 
poblado de Bissinga

Data:
Febrer 2016

Financiador:
Fundació ARQUIA

Pressupost total:
115.004,07 €

Beneficiaris:
Nens i nenes del poblat de 
Bissiga. Uns 240 alumnes. 

Projecte de millora de la xarxa educativa a la zona rural de 
Bassiga. Segona fase

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Programa de capacitació i reforç de la xarxa sanitària de la 
Direcció Provincial de Salut d’Inhambane

Data:
2011-2016

Financiador:
Accd

Pressupost total:
924.648,90 €

Beneficiaris:
població d’Inhambane i la 
Direcció provincial de salut

L’objectiu principal d’aquest 
projecte era contruibuïr a la millora 
de les condicions sanitàries 
de la població de la província 
d’Inhambane reforçant el sistema 
de presa de decisions de la DPS i 
mitjançant processos d’informació 
adequats al context local i àmbit 
sanitari, especialment a través del 
desenvolupament d’una aplicació 
informàtica.

Un dels altres objectius és millorar 
l’accés de la xarxa primària de la 
salut en el districte de Jangamo, 
amb la rehabilitació i ampliació 
del Centre de Salut de Cumbana 
que s’ha ampliat per disposar 
d’un bloc d’ingrés, bloc de 
consultes, laboratori, farmàcia, sala 
d’esterilització, una segona sala de 
parts, etc. I, per desenvolupar les 
capactitats dels tècnics de la DPS 
per a la redacció de projecte, gestió 
d’obres, i la planificació de centres.

MoçaMBiC

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Objectius: contribuir a que les dones 
i altres col·lectius puguin gaudir dels 
drets que els són vulnerats a causa 
de les violències de gènere: el dret a 
la protecció, el dret a una salut física 
i mental òptimes, dret a la identitat, 
dret a l’afecte, dret a la pau i a les 
relacions personals enriquidores, 
al desenvolupament personal, a 
la participació social i política, a 
la no discriminació i a la igualtat 
d’oportunitats entre altres.

Objectius Específics: posar en coneixement de la societat civil i de les 
institucions públiques la legislació, polítiques estatals i mecanismes de 
coordinació, així com les pràctiques internacionals, a través de seminaris 
d’abastiment provincial amb experts nacionals i internacionals i la 
participació tant d’institucions públiques com de la societat civil en fòrums 
internacionals. Per així, millorar la capacitat d’incidència política de les 
associacions i la coordinació entre altres actors. També desenvolupar, 
participativament, eines que permetin millorar la assistència sanitària i legal 
de les víctimes, mitjançant una aplicació multisectorial per aixecar els casos 
i fer seguiment d’aquests. Aquesta aplicació també servirà per  generar 
dades que permeti millorar els processos de presa de decisions per definir 
estratègies.

Data:
setembre 2015 - març 2016

Financiador:
Agència Catalana de Cooperació 
per al Desenvolupament
Pressupuost total:
85.000€

Beneficiaris:
Col·lectius vulnerablesa violència 
de gènere a Inhambane

MoçaMBiC
Reforç a la lluita contra la violència de gènere a Inhambane

CoopEraCió iNtErNaCioNal



MoçaMBiC
Millora de la qualitat ambiental i gestió de residus 
hospitalaris a Inhambane

Data:
2013 - 2016

Financiador:
Agència Basca de Cooperació pel 
Desenvolupament, ACCD i FOCAD

Pressupost total:
924.648,90 €

Beneficiaris:
Població de la província de 
Inhambane

Objectius Específics: dissenyant 
un protocol de gestió de residus 
hospitalaris a partir de sessions de 
treball amb tècnics locals i experts 
en la matèria. També el disseny i 
construcció de mòduls de gestió de 
residus en 4 centres hospitalaris i la 
captació de personal dels centres 
hospitalaris tant en el protocol com 
en la utilització dels mòduls.

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Data:
2016 - En curs

Financiador:
Ajuntament de Barcelona

Pressupost total:
88.438,20 €

Beneficiaris:
Habitants dels barris 
informals de Maputo

MoçaMBiC
Defensa del dret a l’habitatge digne en els barris informals 
de Maputo

L’objectiu general d’ aquest 
projecte és defensar el dret de 
l’habitatge en els barris informals 
de Maputo. 

L’objectiu específic és l’accés 
al títol del DUAT en cada cas 
particular dels habitants.
 
A Maputo, el 80% de la població 
viu en assentaments informals. 

.

Es combinen activitats de sensibilització, formació, acompanyament i 
participació de la població, líders locals i institucions per augmentar els 
seus coneixements sobre drets i deures en relació a la tinença de la terra 
i a la importància dels espais públics amb obres d’ampliació de carrers i 
elaboració de plànols de parcel·lació.

La participació dels ciutadans i ciutadanes és imprescindible per crear 
acords que apoderin als veïns i veïnes dels barris informals de Maputo i 
els protegeixin davant els processos especulatius incipients associats al 
desenvolupament urbà.

La major part de la població no té cap títol de propietat que asseguri 
el seu dret a la terra. Això, unit al ràpid creixement de la ciutat, genera 
una situació de gran vulnerabilitat davant els conflictes.

El projecte pretén assegurar el dret a la terra a través del suport a 
les estructures municipals responsables de la gestió i la fiscalització 
davant els acaparaments de terres, de la resolució de conflictes legals 
entre veïns i veïnes, de la divulgació dels drets i deures dels habitants 
i dels procediments administratius per a l’atribució de DUAT (Dret 
d’Ús i Aprofitament de la Terra, equivalent al títol de propietat) i de 
l’elaboració per iniciativa de la població d’una parcel·lació que permeti 
l’atribució del DUAT terres.

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Treballant en defensa dels nostres drets...
El meu nom és Briseida i sóc de Mèxic, en el meu país havia sigut voluntària  
durant alguns anys en organitzacions que treballen pel dret a la vivenda. 
Vaig arribar a Espanya amb la intenció de continuar amb aquesta tasca en 
un context diferent i lligar-ho amb els meus estudis de doctorat, així em vaig 
unir a ASF. La meva experiència ha superat les meves expectatives i he après 
molt dels companys , i la organització m’ha donat la oportunitat d’involucrar-
me en aquesta tasca en un àmbit més enllà de l’arquitectura. Col·laboro en 
grups de treballs nacionals i internacional, amb representants de diferents 
organitzacions, institucions, moviments socials, acadèmics, entre altres; 
creant aliances locals i globals en la lluita pel dret a l’habitatge i a la ciutat. 

Briseida Corzo

lEs pErsoNEs
Testimonis d’alguns voluntaris d’ASF

Què fa un periodista, com en el meu 
cas, en una ONG com Arquitectes 
Sense Fronteres (ASF)? La resposta 
és ben senzilla, i vaig trigar ben poc 
a entendre-la: ASF és una porta 
oberta a tothom, independentment 
de l’àmbit professional. L’únic 
que calen són moltes ganes de 
col·laborar des de la solidaritat 
i la generositat, i aquesta és, 
justament, l’experiència més 
enriquidora que m’he endut d’ASF.

Pau Cortés Miralles

“Per mi el fet d’ haver entrat com a 
voluntària en una organització com 
ASF ha significat un canvi positiu 
d’actitud i forma d’entendre la 
vida.... En aquest sentit, sé que la 
nostra actuació com a col·lectiu, 
ens compromet amb altres 
persones entreteixint il·lusions”

Martha Ortiz



Título Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Ej. 2016 
- % S/
Total

Ej. 2015 
- % S/
Total

Gastos en Investigación y Desarrollo 339.704,61 361.711,20 -22.006,59 -6,08% 83,97% 88,47%

Arrendamientos y Cánones 402,36 1.503,56 -1.101,20 -73,24% 0,10% 0,37%

Reparaciones y Conservación 1.247,69 1.989,24 -741,55 -37,28% 0,31% 0,49%

Servicio de Profesionales Independientes 6.672,90 11.457,00 -4.784,10 -41,76% 1,65% 2,80%

Primas de Seguros -219,93 77,23 -297,16 -384,77% -0,05% 0,02%

Servicios Bancarios y Similares 88,10 37,72 50,38 133,56% 0,02% 0,01%

Publicidad, Propaganda y Relaciones 
Públicas

852,57 12,80 839,77 6560,70% 0,21% 0,00%

Suministros 850,89 1.058,24 -207,35 -19,59% 0,21% 0,26%

Otros Servicios 18.055,72 11.628,82 6.426,90 55,27% 4,46% 2,84%

Sueldos y Salarios 18.254,47 11.082,06 7.172,41 64,72% 4,51% 2,71%

Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Seguridad Social a Cargo de la Empresa 5.650,42 4.893,65 756,77 15,46% 1,40% 1,20%

Otros Gastos Sociales 465,74 498,88 -33,14 -6,64% 0,12% 0,12%

Ayudas no Monetarias 874,61 550,00 324,61 59,02% 0,22% 0,13%

Ayudas Monetarias Realizadas a Través de 
Otras Entidades

2.640,00 1.800,00 840,00 46,67% 0,65% 0,44%

Devolución Subvenciones Afectas a la 
Actividad Propia

8.219,97 0,00 8.219,97 0,00% 2,03% 0,00%

Gastos Excepcionales 367,69 186,63 181,06 97,02% 0,09% 0,05%

Amortización del Inmovilizado Material 406,31 370,98 35,33 9,52% 0,10% 0,09%

Prestaciones de Servicios -21.721,49 -9.453,22 -12.268,27 129,78% 5,10% 2,20%

Cuotas de Usuarios -22.016,00 -21.463,00 -553,00 2,58% 5,17% 4,99%

Promociones para Captación de Recursos -16,00 0,00 -16,00 0,00% 0,00% 0,00%

Donativos, Legados y Otras Donac. Afectas a 
la Act. Propia

-6.080,00 -7.862,87 1.782,87 -22,67% 1,43% 1,83%

Subvenciones a la Actividad -375.718,81 -389.242,45 13.523,64 -3,47% 88,28% 90,44%

Ingresos Excepcionales -96,25 -2.305,54 2.209,29 -95,83% 0,02% 0,54%

Estats Comptables

Exercici: 2015, Període: Gener-Desembre (euros)

BALANÇ DE SUMMES I SALDOS

Título Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Ejercicio 
2016 - % 
S/Total

Ejercicio 
2015 - % 
S/Total

TOTAL GASTOS 404.534,12 408.858,01 -4.323,89 -1,06% 105,10% 100,00%

TOTAL INGRESOS -425.648,55 -430.327,08 4.678,53 -1,09% 100,00% 100,00%

RESULTADO -21.114,43 -21.469,07 354,64 -1,65%



FiNaNCiaDors


