


En el transcurs de l’any 2018 Arquitectura Sense Fronteres, ha
continuat amb el seu compromís de treballar  per a les persones 
que ho necessiten.

En aquest sentit, la Demarcació Territorial de Catalunya basa el
seu treball tant dins com fora de les nostres fronteres en 
defensar l’accés igualitari a la ciutat entesa com l’espai social, 
equitatiu i sostenible que tots mereixem i seguir impulsant sense 
discriminació, projectes amb perspectiva de gènere.

Aquest document es un a agraïment cap a tot l’equip de 
voluntariat, al personal tècnic en seu i expatriats i a tots els 
que col·laboren amb la nostra Demarcació pel seu compromís 
i esforç per continuar en la recerca d’un millor lloc on conviure. 
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
COL·LABORACIÓ AMB KM.0

Data:
Juny 2018

Entitats finançadores:
COAC i Ajuntament Bcn, DIBA

Nom del projecte:
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat

Persones beneficiaries:
Associació de veïns de les 
Rambles i ciutadans de la 
ciutat de Barcelona

CoopEraCió loCal

Objectiu: Obtenir una “fotografia” 
real de la situació de vulnerabilitat 
social existent a Les Rambles 
mitjançant un estudi porta a 
porta.

L’equip de Km. 0 va resultar guanyador per a la definició de la futura 
reforma de les Rambles. 

En la seva proposta, una part fonamental era fer un estudi actual per a 
determinar la realitat urbanística del entorn, i sapiguer fins a on havia 
arribat el procés de gentrificació de la zona. 
El primer pas, era organitzar un equip humà per a fer un estudi porta 
per porta i determinar qui vivia en cadascún dels edificis de la Rambla, 
i poder determinar, d’aquesta manera, l’existencia de pisos turistics, 
terciaris, lloguers de renta antiga, i d’altres situacions que es sospitaven 
abundaven en aquesta zona. 



L’associació l’Esquitx del Casc Antic de Barcelona es va contactar per 
reformar el local que tenen al carrer Fonollar, 15. 

L’associació ja contava amb una empresa que executaria les obres, les 
que consistien principalment, en posar parquet i abaixar els sostres en 
espais on es realitzen activitats amb nens i nenes.

Donat que el local està en una zona de suspensió de llicències, els 
serveis tècnics del Districte els van demanar un projecte tècnic de 
l’obra. ASF va avaluar l’obra proposada, va el.laborar un projecte tècnic 
optimitzant el projecte original, i finalment, es va donar seguiment 
tècnic per a l’execució de l’obra. 

Data:
Septembre 2018

Entitats finançadores:
L’Ajuntament BCN, COAC i DIBA

Nom del projecte:
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat

Persones beneficiaries:
380 infants de famílies en risc 
social, de l’Associació l’Esquitx.

CoopEraCió loCal
ASSESSORAMENT TÈCNIC a l’Associació L’Esquitx

Objectiu: Assessorament tècnic 
per millorar la climatització i 
funcionalitat de l’espai.



 
Data:
tot l’any 2018

Entitats finançadores:

CoopEraCió loCal
ASSESSORAMENTS TÈCNICS

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 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 a la població 
més vulnerable. Consisteix en visites a l’habitatge subjecte de 
la petició de diagnosis, i en l’elaboració d’Informes Tècnics. 

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.

COAC, Ajuntament Bcn i DIBA

Persones beneficiaries:
Es van realitzar  
assessoraments a diferents 
col·lecitus i entitats

Nom del projecte:
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat 



Data:

Entitats finançadores:
Ajuntament de Bcn, COAC i 
DIBA

Persones beneficiaries:
Veïns i veïnes del barri Ciutat 
Meridiana

Data:
1er semestre del 2018

CoopEraCió loCal
COL·LABORACIÓ AMB L’AVV DE CIUTAT MERIDIANA EN LA 
PROPOSTA D’UN PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT.

Objectiu: Millorar la mobilitat urbana per als col·lectius amb mobilitat 
reduïda mitjançant un microbús autogestionat per la comunitat.

Després de detectar una mancança en la mobilitat en el barri de Ciutat 
Meridiana, on hi ha múltiples desnivells del terreny, es va treballar 
conjuntament amb l’AVV del barri per aconseguir possibles solucions. 

Una de les propostes va ser l’adquisició d’un microbús preparat per 
transportar persones de mobilitat reduïda i autogestionat per una 
cooperativa del barri.

Com resultat de l’activitat l’AVV de Ciutat Meridiana va redactar el 
projecte: “Mou’te en la zona nord” per a solucionar els problemes 
de mobilitat dels barris de Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró.  

La continuïtat d’aquest projecte no estava considerada dins de la 
col·laboració.

Amb la col-laboració dels Veïns i veïnes del barri Ciutat Meridiana
 

Nom del projecte:
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat
 

refèrencia: w33.bcn.cat

refèrencia: avvcmeridiana.wordpress.com

refèrencia: avvcmeridiana.wordpress.com



Objectiu: 
Denunciar per diversos mitjans 
la situació de vulnerabilitat i 
d’exclusió social que existeix en la 
societat actual.

CoopEraCió loCal
MANIFESTOS SOCIALS

Data:
Tot l’any 2018

Entitats finançadores:
COAC, Ajuntament Bcn i DIBA

Nom del projecte: 
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat

Persones beneficiaries:
La població en general 
especialment les ciutadanes i 
ciutadans de Barcelona.

Deixar constància de la posició que l’equip de Cooperació  Local 
té enfront de diversos temes que afecten la societat actual, així 
com a la ciutat de Barcelona. 

L’estratègia va ser publicar de manera gràfica algunes d’aquestes 
denúncies i redactar comunicats amb el nostre posicionament. La 
publicació es va fer en la web d’ASF i les xarxes socials. 

Els temes que es van tractar van ser: la situació dels refugiats, 
l’aprovació de la llei del 30% per a habitatge social, el drama de 
les persones sense sostre, i dels pisos turístics.



 
Data:
tardor de 2018

Entitats finançadores:

CoopEraCió loCal
ACTIVITATS FORMATIVES

A la tardor es van realitzar diferents activitats formatives, entre elles:

 - xerrades sobre pobresa energètica a càrrec de companys 
d’Enginyeria Sense Fronteres i Aliança contra la Pobresa Energètica;

- una xerrada debat sobre el dret a l’habitatge realitzat pels propis 
voluntaris d’ASF;

- un taller i xerrades sobre de participació ciutadana amb la 
col·laboració Raons Públiques;

- un taller d’introducció a la perspectiva de gènere realitzat per la 
cooperativa Almena.

Objectiu: En general l’objectiu 
d’aquestes formacions és el 
de donar més coneixements 
a les persones voluntàries i 
tècniques, que els hi puguin 
servir per realitzar les tasques 
que fan habitualment, així com 
empoderar-les per afrontar nous 
reptes.

COAC, Ajuntament Bcn i DIBA

Persones beneficiaries:
Persones voluntàries i tècnics 
del tercer sector.

Nom del projecte:
En defensa dels drets a 
l’habitatge i els drets a la ciutat 



MOBILITAT SOSTENIBLE I INCLUSIVA I LA SEVA INTEGRACIÓ 
EN L’ESPAI PÚBLIC DE L’ÀREA METROPOLITANA DE MAPUTO. 

Data:
2017-2018

Entitat col·laboradora
Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB)

Localització
Maputo

Persones beneficiaries:
Usuaris del transport, i espai
públic de la ciutat de Maputo

L’objectiu principal d’aquest projecte era la consolidació d’una xarxa de 
transport públic inclusiu, sostenible i de qualitat per tal que els habitants de 
Maputo puguin accedir a un transport públic de qualitat i puguin desplaçar-
se de manera segura. 

La xarxa de transport de la ciutat de Maputo esta gestionada majoritàriament 
per explotadors de caràcter informal. La crisi econòmica que viu el País així 
com el limit en el preu del bitllet (fixat per l’estat) genera unes condicions 
molt dures pels explotadors del servei que acaba repercutint amb un 
transport deficitari, amb vehicles sobrecarregats de passatgers, velocitats 
inapropiades, avançaments perillosos entre els mateixos explotadors. A 
banda d’això, la nul·la senyalització de les parades a l’espaipúblic, així com 
la manca d’informació de línies i rutes, dificulta molt la comprensió global 
de la xarxa i dels drets del seus usuari

Un dels altres objectius és millorar 
enfortir les capacitats de les 
tècniques municipals i la societat 
civil en matèria de mobilitat amb un 
enfocament inclusiu. 

S’ha publicat un manual de 
bones practiques “Quadern de 
procediments per a la instal·lació de 
parades de transport col·lectiu a 
l’ area metropolitana de Maputo”. 

MoçaMbiC

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Objectius generals: 

Promoure el dret a la ciutat i a la 
cohesió social mitjançant la provisió 
de béns públics locals des d’un 
punt de vista dels drets i la igualtat 
de gènere i ampliar les capacitats 
institucionals i ciutadanes per 
a promoure la governança 
democràtica local.

Objectius Específics: Enfortir els sistemes públics a més de promoure i 
defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC a l’àmbit local i 
dels drets de les dones i del col·lectiu LGTB en condicions d’igualtat a través 
d’un acompanyament en els processos de planificació urbana i de creació 
d’espais públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més 
sensibles amb les persones amb discapacitat física.

A més, acompanyar els processos d’enfortiment institucional i el disseny 
i gestió de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies 
ampliant les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions 
públiques de les ciutats sòcies, especialment dels mecanismes de rendició 
de comptes o sistemes de garantia, fomentant la participació, el diàleg 
entre les institucions municipals i la societat civil dels països y ciutats 

Data:
2018 - en curs

Entitat finançadora:
Ajuntament de Barcelona

Localització:
Inhambane

Persones beneficiaries:
Col·lectius vulnerables a 
Inhambane

MoçaMbiC
DISSENY PARTICIPATIU URBÀ AMB ESPECIAL ATENCIÓ 
A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I A LA SEGURETAT DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES. 

CoopEraCió iNtErNaCioNal



Data:

Persones beneficiaries:
Col·lectius vulnerables a 
Inhambane i participants taller

Data:
Juliol - Agosti  2018

CoopEraCió loCal
TALLER INHAMBANE ACCESIBLE

En el marc del projecte “Disseny participatiu de l’espai urbà amb 
especial atenció a l’accessibilitat universal i seguretat per als col·lectius 
vulnerables” es va realitzar a la ciutat d’Inhambane un taller de 
voluntariat per realitzar les jornades de
sensibilització a diferents mercats i escoles d’Inhambane, ja que 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.

Juntament amb activistes locals, es varen organitzar 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, van dinamitzar aquestes 
jornades, ideant i organitzant 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.
 

Nom del projecte:
Disseny participatiu urbà 
amb especial atenció a 
l’accessibilitat universal i a 
la seguretat dels col·lectius 
vulnerables.
 



MoçaMbiC
RECONSTRUCCIÓ DE 50 AULES UBICADES EN ESCOLES 
DELS DISTRICTES DE MAXIXE I MASSINGA

Data:
2018

Entitats finançadores:
UNICEF

Localització:
Provincia d’Inhambane

Persones beneficiaries:
Població de la província de 
Inhambane

CoopEraCió iNtErNaCioNal

Objectius generals: 

Valoració dels danys en centres 
de salut i edificis escolars i la 
reconstrucció de 50 aules en 
7 escoles de la província de 
Inhambane.



Data:
2017 - 2018
Entitats finançadores:
Ajuntament de Barcelona, 
Ajuntament de Pamplona y 
SELAVIP
Localització:
Maputo

Persones beneficiaries:
Habitants dels barris 
informals de Maputo

MoçaMbiC
DEFENSA DE L’ACCÉS AL DRET A LA CIUTAT A TRAVÉS DEL 
REORDENAMENT URBÀ PARTICIPATIU I L’ACCÉS AL TÍTOL 
DE DUAT 

L’objectiu general: 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. 

.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.

CoopEraCió iNtErNaCioNal

Aquest any s’ha desenvolupat  el mètode de 6 passos per tal d’aconseguir 
el  DUAT:
1. Aixecament social
2. Aixecament topogràfic
3. Obres de millora dels carrers
4. Plànol de parcel·lació i d’ocupació
5. Sol·licitud del DUAT
6. Atribució del DUAT

A més de traballar per la millora en l’accés a un espai públic de qualitat, 
més segur, accessible i ciutadà a Chamanculo C.



Data:
2018 - 2019 

Projecte en col.laboración 
amb Médicos del mundo 
amb finançament de AECID

Persones beneficiaries:
Les dones supervivents 
de la violencia de genere i 
institucions

MoçaMbiC
SCALE-UP DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES DE 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA A TRES CAI DE MOÇAMBIC

  Objectius generals: 

Millorar l’atenció integral del MMAIMVV creant un sistema informàtic 
unificat que millori l’eficàcia dels serveis oferts pels CAI i crear una 
fitxa única que permet un seguiment unificat dels casos de violència de 
gènere en tots els CAI.

Ho fem mitjançant:

a) L’instal·lació de l’aplicatiu DHIS2; servidor de codi lliure per a gestionar 
les dades dels CAI. Alhora, s’està creant l’estructura necessària per formar 
estudiants i tècnics de la UP i del MGCAS per mantenir posteriorment el 
sistema i continuar el treball d’anàlisi a partir de les dades recollides 
sobre violència de gènere.

b) Creació d’una fitxa única de recollida de dades dels CAI, que permet 
formalitzar l’anàlisi de casos i obre la possibilitat d’unificar la informació 
d’àmbit provincial i fins i tot nacional. 

c) Millora de la intervenció pública i comunitària en la lluita contra la 
violència de gènere amb un treball de sensibilització a les comunitats per 
apoderar les dones en matèria de drets sexuals i reproductius, així com 
per promoure els serveis d’atenció integral existents.
     

CoopEraCió iNtErNaCioNal

Localització:
Provincia d’Inhambane



Data:
2018 - 2020

Entitats finançadores:
AACID, ACCD i ambaixada de 
Japó a Moçambic
Localització:
Provincia de Inhambane i 
Zavala
Persones beneficiaries:
Les dones supervivents de 
la violencia de genere 

MoçaMbiC
MILLORA DELS MECANISMES D’ATENCIÓ I EMPODERAMENT DE 
LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I LA SEVA 
PREVENCIÓ, PROMOVENT LA PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL I LA 
COORDINACIÓ ENTRE INSTITUCIONS I D’AQUESTES AMB LES OSC

CoopEraCió iNtErNaCioNal

Objectiu general: 

Eliminar les violències basades en el gènere i garantitzar una assistència 
adequada a les víctimes.
Contribuir a que les dones, adolescents i nenes de la província 
d’Inhambane  visquin  lliures de violències masclistes, en qualsevol 
de les seves manifestacions (física, sexual, psicològica, econòmica i 
institucional) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral, social i 
comunitari).

Per tal de desenvolupar capacitats per a la prevenció i combat a les 
violencies masclistes, es creen diferents espais de formació com:
- Forums provincials contra les violències de gènere d’Inhambane 
on hi han participat 175 persones (106 dones) en la 3a edició.
- Formació en tècniques constructives per al personal de les 
infraestructures i per als propis constructors

Aquesta estratègia, es formalitza mitjançant tres pilars fonamentals per 
aconseguir l’objectiu d’eliminar les violències de gènere a Moçambic, 
entenent que totes elles s’han de treballar al mateix temps i en paral·lel:
- Dotar a les institucions, OSCs i estructures comunitàries, eines 
que permetin una millor coordinació entre tots els actors
- Millora de les capacitats en l’atenció de casos, detectar els casos 
el més aviat possible i augmentar l’asistència als CAI
- Sensibilitzar la població en general, donar a conèixer els drets de 
les dones i augmentar l’asistència als CAI.



Data:
2016 - 2018
Financiador:
Ajuntament de Barcelona i 
DIBA

Localització
Inhambane

Beneficiaris:
Treballadores, usuaris i 
comissons de gestió dels 
mercats

MoçaMbiC
DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES PARTICIPATIVES 
PER A L’EMPODERAMENT CIUTADÀ BASAT EN LA MILLORA 
DE LA XARXA DE MERCATS

CoopEraCió iNtErNaCioNal

L’objectiu general: consolidar 
l’apropiació i empoderament 
ciutadà a la ciutat d’Inhambane 
i enfortir la representació de 
la societat civil en la presa de 
decisions institucionals sobre el 
manteniment i la millora de les 
infrastructures municipals. 

S’ha realitzat un projecte d’anàlisi dels mercats d’Inhambane a 
més d’organitzar formacions i campanyes de sensibilització tant 
per la societat civil com les institucions públiques. 

S’ha treballat en la regulació de la xarxa municipal de mercats, 
i aquesta ens ofereix l’oportunitat de definir metodologies 
participatives que tenen com a principal objectiu l’apropiació i 
empoderament ciutadà a la ciutat d’Inhambane. Així doncs, el 
nostre repte és enfortir la representació de la societat civil en 
la presa de decisions institucionals pel que fa al manteniment i 
millora de les infraestructures municipals.



S’introdueixen els elements necessaris per a la formulació teòrica i 
pràctica d’un projecte de cooperació (cicle del projecte, enfocament 
de marc lògic) i es toquen les especificitats pròpies de l’àmbit de 
la construcció i l’arquitectura en cooperació (enfocaments teòrics, 
tècniques constructives, tecnologia apropiada) a través de l’anàlisi de 
diferents casos pràctics. Paral·lelament es realitza una aproximació a 
les lluites socials que existeixen per garantir el dret a l’habitatge i a la 
ciutat i a com recolzar-les mitjançant projectes de cooperació local. 

EDuCaCió pEl DEsENvolupaMENt
ARQUITECTURA I COOPERACIÓ

Aquest curs de formació pretén 
introduïr els coneixements bàsics 
lligats a un projecte de cooperació 
de caràcter constructiu. El curs 
aborda una àmplia introducció al 
fenòmen de la cooperació. 



  CIUTAT COL·LECTIVA, PARTICIPACIÓ 

El curs és una primera aproximació teòrica i pràctica a la participació ciutadana, el seu significat i aplicació pràctica. 
Està estructurat en tres mòduls, que van des de la revisió del concepte en sí i el marc legal, fins experiències pràctiques 
en projectes d’habitatge i intervenció urbana. Es revisa especialment el rol de l’equip tècnic i s’ofereixen alguns errors 
i trampes freqüents que identifiquem en moltes ocasions en processos participatius, per tal de fomentar un intercanvi 
d’experiències i un aprenentatge mutu basat en l’experiència de les persones matriculades.

EDuCaCió pEl DEsENvolupaMENt
CIUTAT COL·LECTIVA I PARTICIPACIÓ



Estat CoMptablEs

INGRESOS 2016

COMPTES PROVISIONALS DE RESULTATS 2018 
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