
Arquitectura Sense Fronteres 
Primer de tot comentar que “Arquitectura Sense Fronteres” és una ONG nivell estatal, dins la 

qual hi ha diverses demarcacions, les quals treballen de manera bastant independent. 

 

L’òrgan “gestor” de l’associació és la Junta General, on es tracten els temes que afecten a totes 

les demarcacions i es prenen decisions. 

Els membres de la Junta son escollits anualment mitjançant una assemblea, on hi poden 

participar tots el socis. El mateix sistema s’aplica a nivell de Demarcacions. 

 

Reunió de grups 

Cada dos dilluns es reuneixen tots els grups per explicar a la resta en quin moment es troben i 

veure si tenen alguna necessitat especial. A més a més es plantegen els problemes actuals i 

propostes i es busquen les solucions que es consideren més adequades. La idea és que tot@s 

els voluntari@s hi assisteixin, doncs permeten entendre una mica millor el funcionament de 

l’associació i la implicació de tot@s en el seu funcionament. 

 

El finançament: 

ASF es finança bàsicament a través de subvencions i dels seus membres associats. 

La majoria de subvencions són publiques, però sovint n’hi ha alguna de privada. 

 

Per altra banda, hi ha els grups de treball, que són l’essència d’Arquitectura Sense Fronteres. 

 

A Catalunya ara mateix hi ha els següents: 

Moçambic 
Defensa del dret a l’habitatge digne en els 

barris informals de Maputo 
Projecte:  Defensa del dret a l’habitatge digne a través de l’accés al títol de DUAT en els barris 

informals de Maputo 

País: Moçambic 

Estat Actual: en curs 

Any: 2016 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart i col·laboradors: – 

Pressupost: 88.438,20€ 

Finançadors:  Ajuntament de Barcelona 

Beneficiaris: habitants dels barris informals de Maputo 

Objectius Generals: defensar el dret a l’habitatge digne en els barris informals de Maputo 

Objectius Específics: mitjançant l’accés al títol de DUAT 

 

Resum: El projecte “Defensa del Dret a un Hàbitat digne a través de l’accés al títol de DUAT per 

part del municipi a través de la divulgació dels procediments administratius, del recolzament a 



les estructures municipals responsables de la gestió i a l’elaboració per iniciativa de la població 

d’una parcel·lació que permeti l’atribució del DUAT. Aquest projecte vol empoderar als veïns 

dels barris informals de Maputo perquè estiguin protegits enfront dels processos especulatius 

associats al desenvolupament urbà i evitar així que es reprodueixi un model d'expansió urbà 

poc sostenible i summament desigual en el qual les famílies amb menys recursos es veuen 

expulsades a la perifèria. L'apoderament de la comunitat es basa en la divulgació dels seus 

drets i deures relatius a l'hàbitat i l'elaboració per iniciativa ciutadana de plànols de 

parcel·lació que facilitin el reconeixement dels drets sobre la terra dels veïns actuals dels barris 

informals. El projecte, elaborat en conjunt amb el Municipi de Maputo, també vol recolzar les 

capacitats institucionals d'aquest entenent que la regularització urbanística dels barris 

informals és una prioritat municipal per la qual compten, no obstant, amb escassos recursos.  

 

Reforç a la lluita contra la violència de gènere a 

Inhambane 
Projecte: Reforç de les capacitats de les entitats públiques i de la societat civil vinculades a la lluita 

contra la violència de gènere a la província d’Inhambane. 

País: Moçambic 

Estat Actual: finalitzat 

Any: setembre 2015 – març 2016 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart i col·laboradors: Plataforma Unitària Contra les violències de Gènere. Direcció 

Provincial de Salut d’Inhambane – Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social 

d’Inhambane, Universitat Politècnica de Catalunya. 

Pressupost:  85.000€ 

Finançadors: Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament 

Beneficiaris: dones i col·lectius vulnerables a les violències de gènere de la província d’Inhambane 

Objectius Generals: 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. 

 

Capacitació i reforç de la xarxa sanitària 

d’Inhambane 

Projecte: Programa de capacitació  i reforç de la xarxa sanitària de la Direcció Provincial de Salut 

d’Inhambane 



País:  Moçambic 

Estat Actual:  finalitzat 

Any: 2011-2016 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart i col·laboradors: Direcció Provincial de Salut d’Inhambane i Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Pressupost: 924.648,90€ 

Finançadors:  Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament 

Beneficiaris: població de la província d’Inhambane i la Direcció Provincial de Salut d’Inhambane 

Objectius Generals: contribuir a la millora de les condicions sanitàries de la població de la província 

d’Inhambane. 

Objectius Específics: 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. 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 suposat, desenvolupar les capacitats dels tècnics de la DPS per a la redacció 

de projectes, gestió d’obres i la planificació de centres a través dels més de 15 projectes executius i 

plans directors treballats conjuntament. 

 

Millora qualitat ambiental i gestió residus 

hospitalaris a Inhambane 

Projecte:  Millora de la qualitat ambiental i el sistema de gestió de residus hospitalaris en la 

província de Inhambane. 

País: Moçambic 

Estat Actual: en curs 

Any: 2013 – 2016 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart i col·laboradors: Direcció Provincial de Salut de Inhambane i Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Pressupost: 924.648,90 € 

Finançadors: Agència Basca de la Cooperació pel Desenvolupament, ACCD i FOCAD. 

Beneficiaris: població de la província de Inhambane 

Objectius Generals: millorar la qualitat ambiental i el sistema de gestió de residus hospitalaris en 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. 

 

Cadastre Inclusiu a Manhiça, Inhambane i 

Maxixé 
Projecte: Desenvolupament i implantació de metodologies de  Cadastres Inclusius a les ciutats de 

Manhiça, Inhambane i Maxixé 

País: Moçambic 

Estat Actual: finalitzat 

Any: juny 2013 – juliol 2015 



Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart i col·laboradors:  Municipis d’Inhambane, Maxixe e Manhiça. 

CGLU, UPC-CCD, Universidad da Coruña. 

Pressupost: 132.091€ 

Finançadors: Ajuntament de Barcelona 

Beneficiaris: Municipis i municipants d’Inhambane, Maxixe y Manhiça 
 

Objectius Generals: millorar l’accés a serveis bàsics i la seguretat en la tinença de la terra de 

població urbana de 3 municipis moçambiquenys a través de l’ús del cadastre inclusiu municipal 

com eina per un plantejament urbà més social i més just. 

Objectius Específics: recollint dades de 9 barris dels municipis beneficiaris, digitalitzant-les en bases 

de dades alfanumèriques i deixant-les a disposició del municipi per la seva explotació amb eines 

GIS. 

 

Cuba 
Accessibilitat per a persones amb discapacitat a La 

Habana 

Projecte:  Intervenció integral sobre l’accessibilitat per a persones amb discapacitat i altres sectors 

vulnerables en el Centre històric de La Habana. 

País: Cuba 

Estat Actual: en curs 

Any: 2015 – 2017 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart: Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad, Medio Ambiente 

Pressupost: 213.719,93€ 

Finançadors: Ajuntament de Barcelona (73,33%) i la contrapart 

Beneficiaris:  la població de persones grans de la Habana Vieja i de forma específica als residents 

que presenten discapacitat. 

Objectius Generals: millorar de forma integral l’accessibilitat a entorns urbans patrimonials del 

centre històric de La Habana, conjugant el respecte als valors culturals i patrimonials dels mateixos 

amb les necessitats de la població. 

Objectius Específics: facilitant l’accés al Centre Històric de La Habana de manera no discriminatòria 

en condicions de confort i seguretat per un major nombre de persones que transiten, viuen o 

treballen al carrer Amargura des de la Plaça de San Francisco de Asís fins la Plaça del Cristo. 

 

Burkina Faso 
Millora de la xarxa educativa en la zona rural de 

Bissiga 



Projecte: Millora xarxa educativa de la comunitat rural de Ziga, a Bissiga 

País: Burkina Faso 

Estat Actual: en curs 

Any: 2013-2016 

Àmbit de Treball: cooperació internacional 

Contrapart: Association pour la Paix et la Solidarité au Burkina Faso – APS 

Pressupost: 191,386.13 € per cada fase (1 i 2) 

Finançadors: Fundación Caja de Arquitectos, Probitas, CAATEEB, COAC. 

Beneficiaris: població del Poblat de Bissiga i en concret les nenes menors de 18 anys, els alumnes 

de l’escola en males condicions, el professorat i la gent d’altres poblacions del voltant ja que els 

equipaments escolars a l’àmbit rural de Burkina Faso són molt deficitàries, i en moltes zones no 

existeixen. 

Objectius Generals: millorar les infraestructures educatives rurals del país per facilitar l’accés a 

l’aula a nenes i nens d’educació primària, participant així en la realització del definit en el Pla 

Comunal de Desenvolupament redactat pel Consell Municipal de Ziga, municipi on s’emplaça el 

projecte. 

Objectius Específics: dotant a la població d’un equipament educatiu d’educació primària al poblat, 

que incidirà també a tota la comunitat de Ziga, sabent que l’escolarització implica un millor 

desenvolupament econòmic per la població. 

 

EPD 
Educació pel Desenvolupament, el grup de formació, des del qual es gestionen i s’elaboren els cursos 

que ofereix ASF-Catalunya. 

 

Dins d’aquest grup i en conjunt amb Cooperació Local, s’està treballant un projecte d’Aprenentatge 

i Servei en un Institut de la Vila Olímpica, en el que es pretén donar eines als alumnes per que siguin 

capaços d’analitzar el territori urbà en el que viuen i identificar les mancances i oportunitats 

d’intervenció per a convertir-los en actors del canvi urbà social. 

Es generarà un espai de participació en el qual els alumnes seran els que detectin les problemàtiques 

del barri i, posteriorment, proposaran les solucions i actuacions que estiguin al seu abast per a 

millorar-les. 

 

Tenim en marxa un curs-online que va per la quarta edició, d’introducció al voluntariat, i al Gener 

començarem la primera edició de un curs sobre participació. Ens agradarà continuar amb nous 

projectes de educació. 

 
 

Cooperació Local 
En aquest grup es fa una mica de tot, però sempre a nivell local. Les persones que necessiten un cop 

de mà es dirigeixen a nosaltres fent una petició via web i aleshores el grup s’organitza per donar 

solucions. 

Es fan tant diagnosis, reformes, exposicions, assessorament tècnic, recolzament… 

Els projectes són petits però abundants, i es treballa a peu de carrer. 

 

 

 



Comunicació 
Aquest grup és el que s’ocupa de la comunicació i activitats de la Demarcació. 

Actualment es disposa a renovar la web d’ASF-Catalunya i pensar en noves estratègies de 

comunicació. 

 

Secretariat de Asf-int 
Aquest grup es el secretariat de la Xarxa d’ASF, que es diu Asf International. Es una xarxa que compta 

amb més de 30 associacions arreu del món. Tracta de mantenir contactes i fer projectes 

conjuntament. Té un projecte que es diu “Challenging”, finançat per la UE que organitza tallers 

pràctics. Treballem per a aconseguir més projectes comuns. Treballem també en buscar informació 

i millorar la financiació dels projectes dels nostres associats. Una vegada a l’any ASF International fa 

una Assemblea General, i cada mes i mig tenen lloc Consells de Govern a on els voluntaris del 

Secretariat participem. Tot el treball documental i de reunions externes es en Anglès.  

 


