ARQUITECTURA I COOPERACIÓ ANY 2017
PROGRAMA

GENERALITATS DE LA COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
COORDINADORS: Roger Sauquet i Toni Tribó
19 al 23 de Juny
Col·laboradors: Xavi Codina, Margot Alonso, Maria Grande, Marta Pérez,
Josep Oliver, Pere Pujol, Briseida Corzo, Sarah Fedrizzi

Dates: 19, 20, 21, 22 i 23 de Juny
Preparat per: Comissió de Cooperació Local ASF
Resum Horari i contingut:
●

Dia 19 (de 10 a 14 hores): Introducció General a la Cooperació i inici de la Cooperació
Internacional
○ Local: ETSAV

●

Dia 20 (de 10 a 18 hores): Cooperació Internacional i desenvolupament d'un exercici o
exercicis teòrics i pràctics de l'esmentada Cooperació Internacional.
○ Local: ETSAV

●

Dia 21 (de 10 a 18 hores): Cooperació Local desenvolupant caso concret: Ciutat meridiana
○ Local: Ciutat Meridiana  Punt de trobada: salida del metro Ciutat Meridiana L11

●

Dia 22 (de 10 a 18 hores): Cooperació Local desenvolupant casos concret: Ciutat meridiana
○ Local: Ciutat Meridiana  Punt de trobada: salida del metro Ciutat Meridiana L11

●

Dia 23 (de 10 a 14 hores): Conclusions generals.
○ Local: ETSAV

Funcionament i Treballs específics per tal de poder valorar el curs:
Els dies específics de Cooperació Local i Internacional acabaran amb treballs fets en grup, un per cada
àmbit. No es preten que es facin propostes projectuals, però si reflexions projectuals.
Com avaluació de l'assignatura es tindrà en compte l'actitud de cada alumne, així com les propostes
projectuals de cada grup. Cada grup haurà de presenta del seu projecte 3 còpies: 1 per el beneficiari, 1
escola, 1 ASFES.
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Introducció General a la Cooperació i inici de la Cooperació
Internacional
Dia 19 de Juny de 10 a 14 hores en la ETSAV
Xavi Codina, Margot Alonso, Pere Pujol
La assignatura començara amb una xerrada informal de coneixement a nivell personal, entre alumnes i
docents, per tal de conèixer mínimament que porta a les persones a la Cooperació i en aquest cas, al
fet específic de l'Arquitectura.
Bases indicis i reflexió sobre la Cooperació Internacional:
1. Arquitectes i cooperació. Assignatura a la Universitat  necessitat de la presència dels valors
de la Cooperació al desenvolupament a l’escola d’arquitectura.
2. Què és la cooperació internacional. Per què i per a qui fem cooperació internacional.
3. L’encaix de l’arquitecte sensibilitzat a la societat
4. Tancar el cicle de la Cooperació, el retorn a nosaltres. Com puc intervenir?
5. ASFcat, Internacional: Què fa ASF, com ens organitzem i funcionem?
Bases indicis i reflexió sobre la Cooperació Local:
1. Ques es la Coop. Local?
2. Que es la Coop. Local pels arquitectes i el dret al habitatge.
3. Actors de la Coop. Local:
a. Els beneficiaris: els grups alternatius, sense sostre, refugiats, els okupes
b. Els intermediaris: les plataformes alternatives, plataformes ciutadanes, serveis
socials, finançadors.
4. Demandes específiques d'altres grups d'operadors de la Cooperacio Local.
5. Organització, funcionament: on treballem, demandes especifiques, la competència deslleial,
associacions diverses, associacions de veïns.
6. Els drets humans, participació transversal, el genere, l'edat, etc.
7. Formulari de local quan es fa la sol·licitud d'intervenció.
8. La formació: els voluntaris
9. Que fa ASF en aquest àmbit
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Cooperació Internacional

Dia 20 de Juny de 10 a 18 hores en la ETSAV
Xavi Codina, Margot Alonso i Maria Grande
Conceptes:
1.
2.
3.
4.

Marc general de la cooperació Internacional
Transnacionalitat en Cop local = Cop Int
El paper del voluntari, consciencia global.
Les eines: actors, el projecte, el finançament...

Metodología:
Dia 19: 2,5 hores, Teoria dels punts a explicar.
Abans d’iniciar entregar un questionari (curt) sobre coneixement de cada alumne sobre la Cooperació i
la seva necessitat a la UPC, etc..., que es compararà al final del dia següent al finalitzar la classe, en
la fase de conclusions.
Part teòrica explicada amb imatges i interacció del “públic”. Cal preparar.
Dia 20: Desenvolupament de 5 exercicis curts fets en grup a comentar un rere l’altre i també per
entregar al final. Debat i conclusions
Ex1 Analitzar diferencies entre cop local / cop Int
Ex2 Analitzar la necessitat i/o idoneïtat d l’existència de la Cop
Ex3 Exercitar la Transnacionalitat en la Cop
Ex4 Veure els processos en la Cop Int
Ex5 Desenvolupament pràctic d’un cas conceptual a nivell sols de valors
1 hora al final: Conclusions i revisió del qüestionari inicial

3

Cooperació Local

Dia 21 i 22 de Juny de 10 a 18 hores en Ciutat Meridiana
Pere Pujol, Josep Oliver, Marta Pérez, Sarah Fedrizzi, Briseida Corzo
Conceptes:
1 Marc general de la cooperació Local
2 El paper del voluntari, entitats sense ànims de lucre, el govern, i els ciutadans: consciència global.
3 Les eines: actors, el projecte, el finançament, els processos participatius...

Exemples de coop local en Bcn:
●
●
●
●

Treball en Planejament Urbà General
Lluites urbanes (Plataforma Hipoteca, No Més Blocs, 22@, Plataforma Lloguer, Okupes,
Masoveria Urbana...)
Reivindicacions veïnals en Planejament Concret als Barris (Pla de Barris...)
Programes assistencials amb Serveis Socials (solucions concretes de problemes:
arquitectònics, constructius, sanejament...)

Casos concrets per treballar:
1.
2.
3.
4.

Ciutat Meridiana: Mobilitat urbana publique
Ciutat Meridiana: Mobilitat vertical en habitatges
Ciutat Meridiana: Mobilitat per als vianants
Adequació dels espais exteriors per a l'estada

Grups de treball:
Es dividiran en 4 grups de 6 persones: Hauran de ser responsables 4 tutors, mínim un per cada grup de
treball. Cada grup se separarà pels diferents temes citats anteriorment.

4

Descripció diària general

DIA
19 / 1

CONTENIDO
Introducció a la cooperació

MATERIAL APOYO/EXERCICIS
Reflexions sobre què pensen els alumnes
sobre la cooperació
Presentació explicant el que és ASFES
(incloure fotos de treballs de local/internacional)
Memòria Activitats 2016

19 /2

Introducció a la cooperació
internacional

Reflexions sobre què diferencia la cooperació
Internacional de la local.

TUTOR
Coordinador
asignatura: Roger
Sauquet i Toni
Tribó
Pere Pujol
Margot Alonso
Xavi Codina
Xavi Codina
Margot Alonso
y Maria Grande

Teoria con Powerpoint: marc general de la Cop.
Internacional, particularitats, com s’intervé, la
consciència global i el paper del voluntari. Les
eines: actors, el paper del projecte.
Intentar concluir conjuntamente: Que troven
més interessant els alumnes de la cop
Internacional, quins valors? i també quins son
els dubtes que hi tenen al respecte,
desconfiances...
20

Cooperació Internacional:
Aprendre a través de la pràctica
i debat.
Explicació de la metodologia de
la classe a partir de formació de
grups de 5 persones per debat
amb exposició final de les
conclusions. 5 exercicis a partir
de 5 preguntes.

Ex1 Analitzar diferencies entre cop local / cop
Int. Valors principals i trets definitoris de cop
internacional.

Xavi Codina
Margot Alonso
y Maria Grande

Ex2 Exercitar la Transnacionalitat en la Cop.
com evaluar la conveniència o no d’un
posible projecte ?
Ex3 Veure els processos, cronogrames i fases
per desenvolupar un projecte. com plantejarlo?.
Ex4 Actors i “roles” en la Cop Int. com
organitzar projecte?
//Compartir respostes
Introducció a un cas practic, powerpoint.
Ex5 Desenvolupament pràctic d’un cas concret i
conceptual a nivell sols de valors
//Compartir respostes
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DIA
21

CONTENIDO
Cooperació Local:
Explicació dels exercicis i
propostes de treball de camp.
Formació dels grups i esculli del
tema de preferència.

MATERIAL APOYO/EXERCICIS

TUTOR

Introducció del cas Ciutat Meridiana en el lloc.
Estudis de cas:

Pere Pujol
Briseida Corzo
Marta Pérez
Josep Oliver

Ex1: Ciutat Meridiana: Mobilitat urbana
publique
Ex2: Ciutat Meridiana: Mobilitat vertical en
habitatges
Ex3: Ciutat Meridiana: Mobilitat per als vianants
Ex4: Adequació dels espais exteriors per a
l'estada

22

23

Cooperació Local:

Seguiment del cas Ciutat Meridiana.
Estudis de cas:

(AM)
Quedar en el matí a la Ciutat
Meridiana. Cada grup treballa en
la seva proposta.

Ex1: Ciutat Meridiana: Mobilitat urbana
publique

(PM)
Per treballar pot ser en el lloc
d'estudi o en un altre lloc, el
tutor estarà present. Cada grup
treballa en la seva proposta.

Ex3: Ciutat Meridiana: Mobilitat per als vianants

Cooperación Local i
Internacional:
Lliurament i discussió de
propostes de Local i
Internacional.

Pere Pujol
Briseida Corzo
Marta Pérez
Sarah Fedrizzi

Ex2: Ciutat Meridiana: Mobilitat vertical en
habitatges

Ex4: Adequació dels espais exteriors per a
l'estada
Cada grup haurà de lliurar 3 còpies: 1 per el
beneficiari, 1 escola, 1 ASFES.

Xavi Codina
Margot Alonso
Maria Grande
Pere Pujol
Briseida Corzo
Marta Pérez
Josep Oliver
Sarah Fedrizzi
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