En el transcurs de l’any 2017 Arquitectura Sense Fronteres, ha
continuat amb el seu compromís de treballar amb persones, 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 impulsar,
capacitar i facilitar processos de dret de l’ús i aprofitament de la terra,
donant suport a les comunitats en eradicar processos especulatius.
Així mateix 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.
Totes aquestes accions han estat possible gràcies a la feina de
l’equip de voluntaris, que són les bases de l’Organització; 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.
Moltes gràcies!

L’equip d’Arquitectura Sense Fronteres-Catalunya
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MoçaMbic

Construcció d’un CAI (Centre d’Atenció Integrada) per al
reforç de les capacitats vinculades a la lluita contra la
violència de gènere
Data:
1/09/2016 - 30/08/2017
Financiador:
Ambaixada del Japó
Presupuesto total:
3.943.986,36 Mzn
Beneficiarios:
Les dones supervivents de
la violència de gènere.

El projecte Construcció d’un CAI
per al reforç de les capacitats de
les institucions públiques i de la
societat civil, vinculades a la lluita
contra la violència de gènere i
d’altres violències per discriminació,
en el districte de Zavala, Moçambic
es basa en la defensa dels drets
d’un dels col·lectius vulnerables que
pateix més violència i discriminació,
les dones.

Objectiu: construcció dels CAI
(Centro de Atendimento Integrada),
un equipament interseccional que
permet la centralització de tots
els tipus serveis que reben les
dones supervivents de la violència
de gènere: atenció sanitària,
psicològica, legal i jurídica. En aquest
espai segur hi treballaran tant les
institucions com les associacions
civils de manera coordinada.

MOÇAMBIC - H ABItAt
Defensa del dret a l’habitatge digne en els barris informals
de Maputo
Data:
2015 - En curs

Financiador:
Ajuntament de Barcelona, Ajuntamient
de Pamplona i SELAVIP.

Presupost total:
88.438,20 €

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.

Beneficiaris:
Habitants dels barris
informals de Maputo

La capital de Moçambic, Maputo, és
una de les ciutats més afectades pel
creixement urbà a l’Àfrica.
Moçambic va encadenar la Guerra de
la Independència amb la Guerra Civil
i, durant 16 anys, un gran èxode rural
va fer créixer les ciutats de manera
descontrolada.

L’any 2015 ASF comença a treballar
amb el Conselho Municipal de
Maputo i l’Ordem dos Advogados
de Moçambique als barris informals
de Maputo per promoure el dret a la
ciutat.
Per això s’aposta per la sensibilització
dels drets i els deures dels habitants
i per la divulgació dels procediments
administratius per l’atribució del
DUAT (Dret a l’Ús i l’Aprofitament
de la Terra, equivalent al títol de
propietat).

Es treballa des de dues perspectives:
a través de la reducció dels conflictes
derivats d’una tinença insegura de la
terra i a través de la millora de la xarxa
d’espais públics als barris informals.
Es procura l’accés equitatiu i
inclusiu a la ciutat des de diferents
escales: a nivell de districte
municipal (Nhamankulo), a nivell
de barri (Chamanculo C) i a nivell
de “quarteroies” o agrupacions de
famílies (Q18-22).

Moçambic
Projecte de millora de la mobilitat urbana i l’espai públic a
la ciutat de Maputo. Primera fase.
Data:
2017

L’objectiu principal d’aquest projecte era contribuir a la millora de la mobilitat
a la ciutat de Maputo, amb especial atenció als seus usuaris i a l’espai públic.

Financiadors:
AMB

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’espai
públic, així com la manca d’informació de línies i rutes, dificulta
molt la comprensió global de la xarxa i dels drets del seus usuaris.

Pressupost total:
36.900 Euros
Beneficiaris:
Usuaris del transport, i espai
públic de la ciutat de Maputo
La redacció del projecte d’andanes i
senyalització de 40 parades de la ruta
Museo-Zimpeto.
I la realització del projecte pilot amb
la parada MANGUEIRAS. Amb la
marquesina i tots els elements de
senyalització, així com el gran pas
peatonal i els elements dissuasoris
de velocitat, contribueixen a la
dignificació i sensibilització dels
seus usuaris a banda de millorar la
seguretat en un punt on s’havien
registrat accidents mortals.

MoçaMbic
Desenvolupament de metodologies participatives per a
l’apoderament ciutadà basat en la millora de la xarxa de
mercats municipals de la ciutat d’Inhambane
Data:
febrer 2017 - abril 2018
Financiador:
Ajuntament de Barcelona i
Diputació de Barcelona
Presupuesto total:
124.760,77€
Beneficiarios:
Treballadores, usuàries i
comissions de gestió dels
mercats

El projecte ha
tres
fases

comptat amb
diferenciades:

1. Fase d’anàlisi, en la qual
s’han analitzat 6 mercats del
Municipi d’Inhambane tant de
forma participativa com tècnica.
A partir d’aquest anàlisi i posterior
recollida
de
propostes
s’ha
escollit un mercat pilot per a
elaborar un projecte de millora.
2. S’ha treballat en el projecte
de millora del mercat escollit,
el
mercat
de
Babalaza.
3. Ordenança de mercats. Arrel de
les jornades participatives, es va
detectar la necessitat de generar
un document que reglés la gestió
dels mercats, feta per part de les
comissons de gestió dels mercats, el
Municipi d’Inhambane i els diversos
col·laboradors del projecte. El
passat mes de març de 2018 va ser
presentat i aprovat per l’Assemblea
Municipal
d’Inhambane.

Paral·lelament s’ha treballat en la sensibilització tant de la societat civil com
a les institucions públiques, una guia tècnica de mercats, una metodologia
participativa i un pla d’actuació del Municipi d’Inhambane pel que fa als
mercats.
Treballar en la regulació i la diagnosi de la xarxa municipal de mercats ens
ha ofert l’oportunitat de definir metodologies participatives que tenen com a
principal objectiu l’apropiació i apoderament 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.

C ooperació

internacional

B urkina Faso
Projecte de millora de la xarxa educativa a la zona rural de
Bissiga.
Data:
febrero 2016
Octubre
2016Financiador:
FundaciónARQUIA
Fundació
Arquia
Pressupost total:
115.004,07
115.004,07€
euros
Beneficiaris:
Los
Nens
niños
i nenes
y niñas
del del
poblat de
poblado Uns
Bissiga.
de Bissinga
240 alumnes.

Objectiu: Contribuir 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
beneficiaris directes són els nens i
nenes de com a mínim 5 poblats
propers com Kanin, Nonghin,
Tibin, Sanbin y Poéssin amb un
total d’uns 200 a 240 alumnes
previstos.

Segona fase de construcció i
tancament de projecte d’ un centre
escolar al poblat de Bissiga, iniciat
al 2014. Centre equipat amb un
petit pou i plaques solars que es
complementa amb la formació en
el manteniment 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
saludables, que permetin millorar
la qualitat de vida de les famílies.

C ooperació Local
Assessorament tècnic al Projecte Repensem el 22@

Assessorament veïnal en els processos d’implicació ciutadana en les transformacions
urbanes, en aquest cas concretament el districte del 22@

Data:
Tot l’any 2017

Financiador:
Diba - COAC - Ajuntament Bcn

Nom del projecte:
Sensibilització i drets
ciutadans.

Beneficiaris:

Veïns i veïnes del Poblenou i
tota la població de Barcelona

Aquesta activitat es va realitzar en col·laboració amb les
següents entitats: AVV de Poblenou,
Taula Eix Pere IV, FAVB i totes les entitats i persones que integren el Grup
de Treball sobre el 22@
Es van realitzar vàries reunions i debats sobre el PGM del 22@ i es va realitzar un procés participatiu amb els
veïns i veïnes del barri.

Com conclusió es van identificar els següents punts crítics:
1- El districte de la innovació 22@, està allunyat de la quotidianitat del barri. Els nous
edificis contrasten considerablement amb el nucli més històric i la densitat d’habitatge
proposat no genera una continuïtat urbana, de barri, habitat i amb vida al carrer.
2- Zones de l’àmbit 22@ que no s’han desenvolupat, a causa del tipus de parcel·lació
de les illes i l’organització de la propietat. Aquestes zones es troben sovint en condicions de deterioració.
3- Habitatges: les que s’han previst de protecció oficial resulten insuficients per a la
demanda i les que actualment existeixen en sòl 22@, fora dels fronts consolidats, no
tenen possibilitat de creixement; i se situen en illes en les quals el sòl està qualificat
urbanísticament per a activitats @.
4- Hotels i la seva concentració a certes zones del 22@ ha estat un dels punts més
discutits.

@

C ooperació Local
Assessoraments tècnics: cap a l’inclusio social i l’accés a
l’habitatge digne.
Data:
Tot el any 2017.
Financiadors:
L’Ajuntament de Barcelona,
DIBA i COAC.
Pressupost total:
Finançament
Beneficiaris:
1.558 persones directa e
indirectament.

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.
Aquest 2017 es va redactar 1 informe de taxació a una entitat sense
ànim de lucre, i es va tramitar 1 cèdula d’habitabilitat. A més, es van
redactar 7 informes tècnics, a petició de diferents col·lectius socials.

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.

C ooperació Local
Taller en Participació Ciutadana: Sensibilització i Drets Humans.

Data:
1 i 2 desembre 2017
Financiadors:
L’Ajuntament de Barcelona,
DIBA i COAC.
Pressupost total:
Finançament
Beneficiaris:
Persones voluntàries i
tècnics del tercer sector.

El primer cap de setmana de desembre es va realitzar el taller en
Participació Ciutadana a la seu d’ASF. Dins el programa d’aquest
taller es va fer una Introducció a la participació ciutadana amb les
preguntes: Què vol dir posar en marxa un procés participatiu? De
quines maneres es pot desenvolupar i a quin nivell real de participació
fa referència? Quins són els valors de la dinamització participativa
i com es pot posar en marxa un procés participatiu? Entre altres.
Aquest taller va estar dirigit en principi a les persones col·laboradores de les
entitats que formen part de la Taula d’Urbanisme, i finalment va ser aprofitat
per voluntaris i voluntàries d’ASF i persones que treballen al tercer sector.

Objectiu: Establir unes bases
del que és un procés participatiu
al assistents interessats en
participació, així com aumentar
l’interés en la matèria per
aprofundir o posar en pràctica.

C ooperació Local
Participació en la Taula d’Urbanisme de Barcelona

Data:
Tot l’any 2017

Objectiu: Col·laborar com entitat en
l’elaboració d’una perspectiva pròpia

Financiador:
Diba - COAC - Ajuntament Bcn

Nom del projecte:
Sensibilització i drets
ciutadans.

i genuïna de la Taula d’Urbanisme,
per als principals projectes de transformació urbana a Barcelona.
Entitats col·laboradores: FAVB, totes

Beneficiaris:

les entitats que conformen la Taula

Tota la població de Barcelona

d’Urbanisme de Barcelona

La Taula Veïnal d’Urbanisme és una plataforma de confluència
ciutadana nascuda per abordar les qüestions urbanístiques de Barcelona des d’un punt de vista integral, transparent, horitzontal i que superi
la lògica exclusivament territorial.
La taula d’urbanisme està conformada pels següents equips de treball:
Grup Motor - Marea Urbana (Revista) - BCN no està en venda
Grup Mapeo - Habitatge - Eix Besós
ASF participa activament dels grups de Mapeo, i del Grup Motor, i dona
support als altres grups quan es realitza alguna activitat.

C ooperació

local

C ooperació

local

Cap a l’inclusió social i accés a l’habitatge digne.

Data:
Gener-Febrer 2017

Financiador:
DiBa, Ajuntament Bcn, COAC

Nom del projecte:
Pintura solidària

Beneficiaris:
Família a la Floresta

En aquesta ocasió es va aprofitar una donació de pintures del
projecte pintura solidària, en col·laboració amb l’associació espanyola de fabricants de pintures (ASEFAPI), per realitzar els treballs de
terminació i aplicació de pintura d’un habitatge unifamiliar en La Floresta, en la qual ASF ha estat treballant en el reforçament estructural
dels fonaments que presentaven patologies per assentaments, en la
construcció de la xarxa de claveguerons que no hi existia, es van fer
millores de la condició d’habitabilitat, i finalment la própia família va
pintar les façanes de l’habitatge amb la pintura donada per ASEFAPI.

C ooperació Local
Seminari “Arquitectura i Cooperació”

Activitat dins el Projecte “Sensibilització i drets humans”

Data:
19/06/2017- 23/06/2017

Financiador:
Diba - COAC - Ajuntament Bcn

Nom del projecte:
Sensibilització i drets
ciutadans.

Beneficiaris:

25 estudiants d’arquitectura

Entitat col·laboradora:

ETSAV

Seminari anomenat “Arquitectura i
Cooperació” que va formar part del
programa d’Arquitectura de la ETSAV,
UPC. L’activitat va ser dirigida als
estudiants de segon cicle dels estudis
d’Arquitectura i es va concretar en un
seminari optiatiu del programa curricular
de la universitat. En aquest seminari
es va treballar amb la problemàtica del
barri Ciutat Meridiana dins la sessió del
seminari de cooperació local.

Educació P el 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.

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 P el Desenvolupament
Ciutat col·lectiva i participació

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.

Estats Comptables
RESULTATS EJERCICI 2017 DT CATALUNYA

2.017

2.016

Var.abs.

Var.relat.

2017 % s/total

2016 % s/total
%

Gastos de Proyectos

302.942,31

Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y conservación
Servicio de profesionales independientes

339.704,61

-36.762,30

-10,82

85,25

83,97

345,57

402,36

-56,79

-14,11

0,10

0,10

1.389,44

1.247,69

141,75

11,36

0,39

0,31

10.212,85

6.672,90

3.539,95

53,05

2,87

1,65

280,27

-219,93

500,20

-227,44

0,08

-0,05

Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y Propaganda

13,02

88,10

-75,08

-85,22

0,00

0,02

692,88

852,57

-159,69

-18,73

0,19

0,21

Suministros

1.207,41

850,89

356,52

41,90

0,34

0,21

Otros servicios

1.544,06

18.055,72

-16.511,66

-91,45

0,43

4,46

22.793,60

18.254,47

4.539,13

24,87

6,41

4,51

8.085,76

5.650,42

2.435,34

43,10

2,28

1,40

292,26

465,74

-173,48

-37,25

0,08

0,12

Sueldos y salarios
Seguridad social
Prevenc. Riesgos
Ayudas no monetarias (Cuotas a entidades)

500,65

874,61

-373,96

-42,76

0,14

0,22

3.173,00

2.640,00

533,00

20,19

0,89

0,65

Devol. Subvenciones

0,00

8.219,97

-8.219,97

-100,00

0,00

2,03

Gastos excepcionales

0,00

367,69

-367,69

-100,00

0,00

0,09

Ayudas nometarias (coworking local)

Amortización del inmovilizado material

1.891,75

406,31

1.485,44

365,59

0,53

0,10

Prestación de servicios

-13.144,13

-21.721,49

8.577,36

-39,49

3,32

5,10

Cuotas de ususarios

-16.888,00

-22.016,00

5.128,00

-23,29

4,26

5,17

-69,00

-16,00

-53,00

331,25

0,02

0,00

Promoción para captación de recursos
Donativos afectos a la explotac.
Subvenciones a la actividad

-3.938,14

-6.080,00

2.141,86

-35,23

0,99

1,43

-361.444,88

-375.718,81

14.273,93

-3,80

91,27

88,27

-543,04

-96,25

-446,79

464,20

0,14

0,02

Ingresos excepcionales

2.017

2.016

Var.abs.

Var.relat.

TOTAL DESPESES

355.364,83

404.534,12

-49.169,29

-12,15

TOTAL INGRESSOS

-396.027,19

-425.648,55

29.621,36

-6,96

RESULTAT (Benefici)

-40.662,36

-21.114,43

-19.547,93

92,58

Financiadors

