
A Arquitectura Sense Fronteres treballem a Moçambic des de l’any 2005. 
Un dels projectes que estem realitzant actualment, 

finançat per  l’Ajuntament de Barcelona,

“Disseny participatiu  
de l’espai urbà amb especial atenció a l’accessibilitat universal i seguretat 
per als  col·lectius  vulnerables”
té l’objectiu d’augmentar la inclusió social dels col·lectius en situació de
vulnerabilitat a través de l’accessibilitat universal i la millora de l’espai
públic segur, mitjançant la participació ciutadana al Municipi d’Inhambane.

. 

Per tal de donar a conèixer la problemàtica a la ciutadania, aquest estiu 
ens hem proposat buscar acompanyants amb ganes d’aportar i aprendre 
sobre l’accessibilitat en aquest context, per realitzar les jornades de  
sensibilització a diferents mercats i escoles d’Inhambane.

Què?
Des d’Arquitectura Sense Fronteres juntament amb activistes locals, organitzarem jornades 
a 10 mercats i 10 escoles al municipi d’Inhambane amb l’objectiu de sensibilitzar a la població 
local mitjançant dinàmiques participatives sobre les dificultats d’accessibilitat dels col·lectius 
més vulnerables de la ciutat i, així, augmentar l’empatia cap a les persones amb diversitat 
funcional.
Els participants d’aquest taller d’estiu, no només hauran de dinamitzar aquestes jornades, 
sinó que les hauran d’idear i organitzar, treballant conjuntament amb associacions locals, 
per tal que el missatge arribi al màxim de la població i provoqui un canvi de concepció de 
com hauria de ser una ciutat inclusiva.

On?
Ens situarem a Moçambic, a la ciutat d’Inhambane, capital de la província amb el 
mateix nom i situada a la Badia d’Inhambane. Es troba a uns 450 km de la capital, 
Maputo.
Té uns 66.887 habitants i actualment la principal economia és el turisme degut al 
seu  litoral exòtic, mentre que  els abundants  cocoters, la  pesca i l’agricultura
representen les principals fonts de subsistència. Durant aquests últims anys, però, 
hi ha hagut un gran creixement econòmic degut a les extraccions petrolíferes i de 
gas.

Quan?
Es duran a terme dos tallers d’estiu de dues set-
manes cada un, el primer del 15 al 28 de juliol i el 
segon torn del 5 al 18 d’agost.

Qui ho organitza?
Arquitectura Sense Fronteres som una Organització No Governamental per al Desenvoupament,  
sense ànim de lucre, creada a Barcelona l'any 1992.
Està formada per persones que creuen en la defensa dels drets humans per aconseguir un 
món més just, a través de l'accés universal a un habitatge digne per aconseguir la 
transformació social.
Treballem en el marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, especialment en relació 
amb la superació de les causes de la pobresa i la millora de l'educació, la igualtat de gènere, 
la salut i la qualitat ambiental, sense distinció de raça, religió, credo o afiliació política.

Qui hi participa?
Busquem a 32 persones, per poder donar suport als dos torns 
de jornades participatives, interessades en les dificultats dels 
col·lectius més vulnerables en relació al tema de l'accessibilitat. 
S'intentarà crear grups multidisciplinaris per potenciar l'inter-
canvi de coneixements i punts de vista.

Quant costa?
L’estada a Inhambane, durant els 14 dies, té un preu de 430€* i inclou:

 Allotjament:  tots els participants del taller us allotjareu a la residència de l’Escola Superior  
 d’Hosteleria i Turisme d’Inhambane, de la Universitat Eduardo Mondlane.

 Dietes: inclou esmorzars i dinars de dilluns a divendres i sopars de dilluns a dijous. Els caps  
 de setmanes són lliures perquè cada participant pugui aprofitar-los per conèixer la zona,  
 per tant els menjars durant aquest temps no queden inclosos.

 Assegurança de viatge

 Jornada de formació en participació prèvia al taller, a la seu de Barcelona. 

El cost de les vacunes, el visat, els bitllets d'avió i el desplaçament fins a Inhambane, no queden inclosos, aniran a 
càrrec dels participants.

El pagament del taller es farà en dues quotes. No es retornarà els diners dels participant que fialment no hi puguin
assisir per motius aliens a l’organització.
En cas que el taller s’anul·lés per falta de participació, es retornarà els diners ingressats a tots els participants.

Si vols conèixer més detalls, t’animem a contactar-nos 
per email: coordinacio.mozambique@asfes.org 

Taller en el marc del projecte finançat per Organitzat per 

*El preu del taller pot estar subjecte a reduccions. En 
aquest cas, al final del taller es retornarà la part 
proporcional a cada voluntari.

El període d’inscripció es tancarà el dia 20 d’abril

T’hi apuntes?

Què us podem aportar? 
Us oferim la possibilitat de col·laborar amb una entitat reconeguda i 
amb experiència en la cooperació internacional. Juntament amb l'equip 
local d'ASF tindràs l'oportunitat de viure en primera persona el dia a 
dia de la cooperació internacional a més de 7.000km de casa teva.

Inhambane

Maputo

 

Per què?
L’experiència assolida en el projecte anterior, centrat en la millora de la xarxa de mercats municipals 
d’Inhambane mitjançant metodologies participatives, ens ha permès identificar que, en general, 
la dificultat d’accés als espais públics de la ciutat i la falta de seguretat en els seus carrers, 
dificulta la inclusió del col·lectius més vulnerables a la dinàmica social.
Les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional són més precàries que les de la resta 
de la població, amb un nivell més baix d’escolarització, una taxa d’atur més elevada i sovint són 
discriminades en les seves comunitats o famílies.
Estirant del fil de l’anterior projecte, hem trobat convenient començar a treballar la sensibilització 
cap a l’accessibilitat universal de diversos espais públics i amb especial atenció al mercats, que 
suposen un punt de trobada ciutadana molt important i quotidià.
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