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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
L’objectiu del present projecte, es fonamenta en com es realitza i desenvolupa un 
projecte de cooperació internacional. Des d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres  
–A.T.S.F.– i en col·laboració amb Fundación Cruzada Patágonica –F.C.P.-, 
Organització No Governamental –O.N.G.– de l’Argentina, com a contrapart, es pretén 
realitzar la construcció d’una aula annex de la nova escola de Cholila ,Centro 
Educativo Agrotécnico Valle de Cholila, a la província del Chubut, Argentina. 
 
Es documenta tot el procés del projecte, des de la sol·licitud de la contrapart fins a 
l’acceptació del projecte per part d’ A.T.S.F. i la seva materialització. És a dir, de que 
tracta, quins són els beneficiaris i quines són les seves necessitats, i la viabilitat i 
continuïtat del mateix, plantejant-lo en diferents etapes que responen a diferents 
accions per a dur a terme. 
 
L’estructura del projecte es basa en l’explicació de la gestió dels projectes de 
cooperació internacional, en els que intervenen com a mínim dues organitzacions i un 
projecte a executar, posant com a exemple pràctic les organitzacions esmentades 
anteriorment, i el projecte motiu de la col·laboració. 
 
És ben merescuda per a aquesta tipologia de projectes, una introducció en la que 
s’ubiqui al lector en l’entorn en el que el projecte es desenvolupa, ja que són molts els 
factors que intervenen en el món dels projectes de cooperació per al desenvolupament 
en l’àmbit internacional. 
 
A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona –E.P.S.E.B.-, s’ha donat 
l’esdeveniment de la creació d’una associació sense ànim de lucre, com és A.T.S.F., 
registrada a la Generalitat de Catalunya des del juliol de 2005, tot i que la seva activitat 
es desenvolupa des del 2004, per iniciativa d’estudiants de l’escola i amb dedicació 
voluntària, els quals comparteixen les mateixes inquietuds. 
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L’activitat motor principal, és la participació en projectes d’altres organitzacions que 
sol·liciten suport, tant tècnic com econòmic, en el camp educatiu principalment, però 
també en el social i en el sanitari. Procurant sempre, realitzar la inversió al país de 
destinació, i conservant les tècniques i mètodes constructius tradicionals de la zona. 
 
Ha d’existir una necessitat, motiu pel que una organització demana suport a una altra, 
ha d’haver un contacte i comunicació entre ambdues parts, on es planteja la qüestió de 
l’idioma, costums, expressions, etc. En aquest cas, des d’ A.T.S.F., es realitza una 
auditoria interna per a l’acceptació del projecte, en cas que sigui acceptat, es fa un 
estudi i anàlisi del projecte per a la seva execució, i se’n plantegen les diferents 
etapes, des del primer contacte amb la contrapart, l’estudi del projecte, primer viatge 
de contacte i reconeixement del terreny, redacció del projecte, i sol·licitud de 
subvencions tant per a mobilitat com per a materials per a l’execució, en la que els 
membres desplaçats realitzen la funció de Directors d’Execució. 
 
Des d’ A.T.S.F., es realitzen tasques de divulgació, tant de l’associació, com dels 
projectes que es realitzen; exposicions, conferències, tríptics, sessions informatives i 
de treball amb voluntaris, que són en la major part estudiants de l’escola, etc., a part 
de les pròpies tasques de gestió i organització de l’associació, per part de la junta 
directiva. 
 
Fundación Cruzada Patagónica, realitza la tasca des del 1979, de recuperació de la 
cultura i identitat dels poblats més desfavorables argentins, que resulta que són els 
poblats indígenes, originaris del que avui coneixem com la Patagònia Argentina, 
majoritàriament mapuches, entre d’altres. 
 
Als joves entre els vuit i dotze anys, els ofereixen educació, habitatge, i alimentació, 
també col·laboren amb el desenvolupament rural, i ofereixen classes semipresencials 
a adults, tot gratuïtament i gràcies als convenis amb els governs provincials, a les 
donacions, tant individuals com d’empreses, i a la col·laboració amb d’altres 
organitzacions, com és en aquest cas amb A.T.S.F. 
 
Un factor important a tenir en compte pel que fa a dedicació i implicació, és l’evolució 
del projecte en el temps, considerant que generalment és habitual que des del primer 
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contacte amb la contrapart, fins a la materialització del projecte, poden passar uns tres 
anys, degut als nombrosos factors i processos de diferent tipologia que hi intervenen, i 
als quals s’ha de respondre. 
 
Degut a tots els camps que acull un projecte d’aquestes característiques, s’ha distribuït 
el treball per temàtiques, dividides en quatre blocs. En un primer bloc, coneixerem els 
antecedents  des d’una vessant antropològica, la història d’aquests indígenes, des dels 
seus inicis fins a l’actualitat, fet que ens donarà una idea sobre la situació actual. En un 
segon bloc, coneixerem Fundación Cruzada Patagónica –F.C.P.- i Arquitectes Tècnics 
Sense Fronteres -A.T.S.F.-, com a organitzacions implicades, de manera d’entendre el 
seu funcionament i de com desenvolupen la seva activitat En el tercer bloc, ens 
centrarem amb el projecte de l’ampliació de l’escola amb la nova aula, coneixent-lo i 
planificant la seva execució. 
 
Degut a l’experiència acumulada en l’associació en pràcticament tots els camps, es 
dedicarà un quart bloc a extreure les conclusions de l’autor sobre el projecte A.T.S.F., i 
respecte el seu entorn, tant en la gestió, organització i funcionament, com en la 
participació i posició que adopta per afrontar els diferents tipus de reptes, des 
d’exposicions i conferències, fins a l’execució d’un projecte, passant per la organització 
de reunions, contactes amb les O.N.G.’s o associacions sol·licitants, etc. Un cop 
exposades les conclusions i l’entorn funcional de l’associació, es plantejaran les 
propostes personals per a la millora de la gestió i el funcionament de l’associació, 
tractant-la com a projecte en si, i identificant-ne els punts crítics. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC I 
 
 
 
 

Antecedents 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
 

“Dios nos ha hecho nacer en los campos, y éstos son nuestros; los blancos nacieron 
del otro lado del Agua Grande 1 y vinieron después a éstos, que no eran de ellos, a 
robarnos los animales y a buscar la plata de las montañas. Esto dijeron nuestros 
padres y nos recomendaron que nunca olvidáramos que los ladrones son los 
cristianos y no sus hijos. En vez de pedirnos permiso para vivir en los campos nos 
echan y nos defendemos. Si es cierto que nos dan raciones, éstas solo son en pago 
muy reducido de lo mucho que nos van quitando; ahora ni eso quieren darnos y como 
se concluyen los animales silvestres, esperan que perezcamos de hambre. El hombre 
de los campos es demasiado paciente, y el cristiano demasiado orgulloso. Nosotros 
somos dueños y ellos son intrusos. Es cierto que prometimos no robar y ser amigos, 
pero con la condición de que fuéramos hermanos. Todos saben que se pasó un año, 
pasaron dos años, pasaron tres años y que hace cerca de veinte que no invadimos, 
guardando los compromisos contraídos. El cristiano ha visto las chilcas 2 de los 
Ranqueles 3 y de los Mamuelches 4 convidándonos al malón 5 y sabe también que no 
hemos aceptado. Pero ya es tiempo que cesen de burlarse de nosotros; todas sus 
promesas son mentiras. Los huesos de nuestros amigos, de nuestros capitanes, 
asesinados por los huincas 6 blanquean en el camino a Choele-Choel 7 y piden 
venganza y no los enterramos porque debemos siempre tenerlos presentes para no 
olvidar la falsía de los soldados” 
 
“Hace mucho tiempo que no mojo mi mano en sangre de ellos. Desde San Antonio 
[1855] no he comido «caritun de huinca» 8 y me vuelven las ganas”. 
 

Chacayal, Orillas del Ya-laley-curá, 1876 9 

 
 

Las matanzas del Neuquén. Crónicas mapuches. CURRUHUINCA-ROUX. 
Ed.Plus Ultra, 1993, 5a edició del 2000. 
 

 

1.’Agua Grande’ : Fa referència al que avui coneixem com Oceà Atlàntic. 
2. ‘chilcas’ : plantes de romaní. 
3. ‘Ranqueles’ : zona propera a les muntanyes de la província del Neuquén. 
4. ‘Mamuelches’ : paratge natural de la província del Neuquén. 
5. ‘malón’ : atac sobtat, saqueig. 
6. ‘huincas’ : foraster, el que no pertany a la cultura mapuche, home blanc, cristià. 
7. ‘Choele Choel’ : ciutat de pas per a arribar a Junín de los Andes, zona d’ocupació de la època. 
8. ‘Caritun de huinca’ : carn de foraster, es refereix a actes de canibalisme. Existeixen algunes opinions que defensen el fet que en 

celebracions especials, s’arribés a menjar carn humana. 
9. ‘Chacayal, orillas del Ya-laley-curá’ : paratges propers al Río Negro, zona on es refugiaven les últimes tribus supervivents. 
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En aquesta primera part del projecte, i tractant-se d’un projecte de cooperació 
internacional, no hi pot faltar una secció d’antecedents, no referida al projecte de la 
construcció de la nova escola en si, sinó a l’entorn i al context de la població que ha 
motivat aquesta necessitat. 
 
Realitzarem un cop d’ull des de l’exterior, per tal de tenir una visió objectiva, 
coneixent la història i l’evolució d’aquests poblats, que són en definitiva, la motivació 
del projecte, però que també en seran els beneficiaris directes, i coneixerem la 
situació actual de la zona en qüestió, a quins estrats socials pertanyen, en quin lloc 
els ha deixat la evolució. 
 
És una eina de gran utilitat saber d’aquests coneixements, ja que és la que ens farà 
entendre la raó de ser del projecte, ja que defineix en part, la necessitat i la justificació 
del projecte. 
 
S’ha inclòs, coma inici de la introducció, un manifest dels últims anys de resistència 
dels indis, escrit per un dels últims cacics i que, a grans trets ens dóna un concepte 
general de la població a la que ens referim, i de com els ha tractat la història. 
 
El text, pertany ja als últims anys de resistència al setge que van patir les tribus 
indígenes, concretament la dels ‘mapuches’ 10, originàries de Sud-Amèrica, enfront els 
invasors i colonitzadors espanyols, xilens, i argentins, des del 1552, fins el 1885, amb 
la rendició davant les forces argentines. 
 
Aquests nòmades, que es movien per les zones del centre de Xile, i creuant la 
Serralada dels Andes, en direcció a les planes avui argentines, aquests homes i 
dones van començar a anomenar-se ells mateixos, des de fa quasi bé dos mil anys, 
‘mapuches’, és a dir, gent de la terra, de ‘Mapu’, nom que donaren a la seva terra, i 
‘che’, gent. 
 
Però, eren originaris d’aquelles contrades?. Els estudiosos de les migracions dels 
poblats americans, sospiten que van arribar des de l’est dels Andes, i de més al nord. 
 
 
10. ‘mapuches’ ; ‘mapu’ ; terra, ‘che’ : gent, gent de la terra, primers habitants de les terres conquistades. 
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Els investigadors creuen en el fet que visquessin en grans cases comunals, i que 
practiquessin l’agricultura, cremant la capa vegetal i llaurant els camps, a més de 
teixir. 
 
La presència d’aquest poble, es registra des del costat xilè des de fa dos mil anys, i 
des de poc més de cinc cents, a les valls que descendeixen cap a les planes de la 
Patagònia Argentina. S’haurien barrejat amb poblacions existents, i allí hauria nascut 
la cultura ‘mapuche’. 
 
Les imatges sense referències, s’han extret de diferents llibres i documents de 
Fundación Cruzada Patagónica, com de l’Anuari del 2006, i del 2007, i del llibre Una 
escuela, una granja, publicat el 2007, així com dels dos llibres dels autors 
Curruhuinca-Roux, Las matanzas del Neuquén - crónicas mapuches, i Sayhueque, el 
último Cacique - Señor del Neuquén y la Patagonia, tots dos de la editorial Plus Ultra. 
També de la guia de l’Argentina de l’editorial de Guías Océano. 
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II. ORÍGENS I EVOLUCIÓ 
 
 
 
En els seus orígens, els indígenes ocupaven una gran 
part de l’actual territori xilè. Hi havia tres grups amb una 
mateixa unitat lingüística i cultural, els ‘picunches’ (gent 
del nord), els ‘mapuches (gent de la terra), i els 
‘huiliches’ (gent del sud). I des d’abans del s.XVI, alguns 
d’ells es van desplaçar cap a La Pampa i la Patagònia, 
tal i com es pot veure en la imatge. Es van unir amb els 
‘tehuelches’ (gent del sud), donant origen als ‘ranqueles’ 
(gent de la muntanya), també van dominar i es 
barrejaren amb els ‘pehuenches’ (gent de la serralada), 
de l’actual província del Neuquén. 

 

  
 
Moviments migratoris indígenes. 

 
En l’actualitat, els ‘mapuches’ que viuen a les seves comunitats, Río Negro, Neuquén, 
Chubut i Santa Cruz, així com també en certs emplaçaments de La Pampa i Buenos 
Aires, sobrepassen els cinquanta mil. Es dediquen a la cria d’ovelles, cabrits i vaques. 
En algunes zones es recullen pinyons. Molts treballen com a mà d’obra en activitats 
d’esquilar i collita de fruita. Un nombre creixent de ‘mapuches’, viuen en els grans 
centres urbans. Les dones continuen la tradició de teixir, i en alguns llocs, es segueix 
treballant la fusta. El ‘mapudungun’, l’idioma originari, es manté entre molts adults i 
s’ensenya en moltes escoles bilingües. La lluita per la recuperació de la terra, amb 
iniciatives d’organitzacions indígenes, és també una de les maneres de mantenir viva 
la identitat d’aquest poble mil·lenari. 
 
Ens situem sobre el bast territori que està comprès entre la Serralada dels Andes, i els 
rius ‘Limay’ 11, i ‘Neuquén’ 12, a l’Argentina, Sud-Amèrica. Coneguda com terra del 
‘Comoé’ 13, o del Neuquén, actual nom de la província, protegida per les fronteres 
naturals que ofereixen els rius i la serralada. 
 
 
11. ‘Limay’ : riu net. 
12. ‘Neuquén’ : ‘Nehuen’ ; força, i ‘quen’¸tenir, aplicat; riu que té força, impetuós, ràpid. 
13. ‘Comoé’ : del terme ‘co-mu-hue’, ‘co’ ; aigua, ‘mu’ ; per a si mateix, ‘hue’ ; lloc, lloc per a proveir-se d’aigua. 
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Situació de la terra del ‘Comoé’  o Neuquén. 

 
 
Es tracta d’una superfície que avarca uns 100.000 Km2, amb diferents paisatges que 
s’identifiquen amb la muntanya i la vall, i que recull diferents zones climàtiques i 
geogràfiques, des de l’alta muntanya, al voltant dels 3.000m d’alçada, molt freda i amb 
vegetació baixa, passant per la zona propera a la serralada, sobre els 800m d’alçada, 
freda i de moltes pluges, i vents a la primavera, boscosa i florida, fins a la vall, amb 
poques precipitacions, i de clima sec, fred, ventós i de gelades freqüents, semi àrida 
en el centre i àrida en el sud, amb diferents tipus de vegetació i arbrat. 
 
Tot el país posseïa i posseeix grans quantitats de recursos; ramaderia, caça i pesca, 
boscos i fusta, aigua, i bona terra pels cultius i fruits silvestres, són aquestes 
característiques, les que van permetre el creixement del país. 
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Existeixen vàries teories sobre l’origen de l’home americà, algunes reivindiquen 
l’autoctonia, i d’altres la rebutgen, aquestes últimes, consideren la possibilitat de que la 
repoblació fos a través de pobles asiàtics, creuant l’estret de Behring, i per australians i 
polinesis, a través de l’Oceà Pacífic. 
 

      
 
Manifestacions de l’art ‘mapuche’. 

 
Aquestes idees, es veurien reforçades per les coincidències culturals i semblants 
físics, tot i això, no hi rastre de poblacions anteriors a l’Edat postglacial, és en aquesta 
data, sobre el 5.000 i 4.000 a.C., que s’identifica l’esquelet més antic trobat, una de les 
formes primigènies de l’home de la Patagònia, diferenciat d’australians i habitants de 
Tasmània, i relacionat amb un antecessor comú dels pobles oceànics. Hi ha troballes 
de l’etapa paleolítica, instruments de pedra, treballats de manera rústica, i molt 
abundants. També s’han trobat puntes de fletxa, destrals, pipes, fletxes, ganivets, 
molinets i morters, collars, mans de morter, i plaques gravades, tots ells del neolític. Es 
troben manifestacions d’art rupestre, amb figures esculpides en pedra i imatges 
gravades en pedra. Totes aquestes troballes, corroboren les creences en antigues 
connexions entre les cultures del Pacífic i Amèrica. 
 
L’entorn del Neuquén, afavoreix l’enriquiment per la influència de les cultures 
procedents de la Patagònia en l’antiguitat, de Cuyo, de la Pampa i de Xile, que es 
combinen i evolucionen per a donar lloc a un art aborigen prehistòric vigorós, original, i 
quantitativament ben representat. El jaciment més important del territori s’ubica a ‘Clo 
Michi Co’, amb un total al voltant de quatre-centes mostres de pedra tallada, tant en 
l’aire lliure com en coves, i se’n troben a també a Junín de los Andes, entre d’altres 
zones. 
 
Com a identitat regional, hauria existit al Neuquén una antiga cultura ‘pehuenche’ 14, 
primitiva i de població nombrosa, que es correspon amb l’àmbit de la aucària, anterior  
 
14. ‘pehuenche’ : ‘pehuen’ ; pi de la serralada, aucària, les llavors del qual formaven gran part de l’alimentació habitual, ‘che’ ; home, 
aplicat; habitants de la serralada. 
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a l’arribada de l’home blanc. 
 
La incògnita, es troba en saber del cert, si és des d’aquí que els poblats es traslladaren 
per a poblar l’actual Xile, o aquests procedeixen d’una cultura xilena encara més 
antiga. En qualsevol cas, en certes localitats neuquines, la concentració de troballes 
arqueològiques, són testimoni de que existiren aglomeracions urbanes cap al s.XI d.C., 
i se’ls reconeix com a paleomapuches. Les relacions idiomàtiques, els usos i costums, 
i el nivell cultural d’ambdós costats de la serralada, confirmen els trasllats i una certa 
identificació entre els dos costats, per una altra banda, els ‘mapuches’ neuquins, es 
consideraven germans dels aucarians de Xile, i així ho revelaran els seus caps, això 
explica la reiterada ajuda que s’oferiren mútuament. 
 
En el s.XVI, els ‘mapuches’ vivien en la zona que els conquistadors anomenaven 
‘Arauco’ o ‘Araucania’, les terres compreses entre la vall de ‘Illapel’ al nord, i la illa 
‘Chiloé’ al sud, en l’actual Xile. 
 
Els espanyols, en aquells anys, van lluitar durament per a conquistar als natius, però 
no van poder dominar aquell poble lluitador i tenaç. 
 

  
 
  Objectes adaptats del contacte amb els hispans. 

Foto: Museu de la Patagònia, San Carlos de Bariloche. 
Joel Cabanes, oct. ’07. 
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Anteriorment, a finals del s.XV, els inques havien penetrat a les terres ‘mapuches’, i 
sembla ser que en el nord, van poder exercir el seu domini, encara que no es produí 
l’absorció de la cultura. El cert, és que en el s.XVI, entre anades i tornades, d’atacs i 
contraatacs, es va desenvolupar en els dos bàndols, blancs i indis, un comerç fluït.  
 
Els ‘mapuches’, ràpidament van adoptar el cavall, animal que esdevingué gairebé 
imprescindible per al transport, i començaren a criar vaques i ovelles, que obtenien en 
els saquejos. A més, van començar a intercanviar béns amb les tribus de l’altre costat 
de la serralada. 
 

     
 
Aucària, les llavors del qual formaven gran part de l’alimentació habitual. 
Foto: Escola núm. 287, zona de ‘Nahuel Mapi Abajo’, del paratge natural d’’Aucapan Abajo’, 
nord-oest de Junín de los Andes. Joel Cabanes, oct. ’07. 

 
Cada vegada més sovint, alguns grups es traslladaven fins la Pampa i la Patagònia, en 
recerca de ramaderia i productes varis. Des del s.XVIII, moltes tribus s’establiren en el 
que avui coneixem com l’Argentina. 
 
Les tribus ‘mapuches’, s’ubicaven en els paratges de la ‘Pehuenia’, on les condicions 
de vida eren més fàcils, ja fos en els boscos, o en els massissos dels peus de la 
serralada. 
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Tot i les semblances entre les tribus, en el s.XIX, els ‘mapuches’ es dividien 
principalment en tres ètnies; els ‘picunches’ ( ‘picun’; nord, ‘che’; home ), els 
‘pehuenches’ ( ‘pehuen’; araucària ), i els ‘huiliches’ ( ‘huili’; sud ), que responien cap al 
1879, als dos grans cacics nuequins; Purran i Sayhueque, tots dos natius, patagònics, 
i recolzats per nombrosos capitans. 
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III. HISTÒRIA MAPUCHE 
 
 
 

Creuant la serralada 
 
En el territori que avui anomenem Argentina, els ‘mapuches’ es van trobar amb 
aborígens bastant diferents d’ells. No obstant, durant els anys de relació comercial, els 
pobles del nord de la Patagònia i de la Pampa es van modificar, adoptant costums dels 
‘mapuches’. Quan aquests, es van instal·lar en la regió, alguns pobles, com els 
‘pehuenches’, van adoptar primer la llengua, el ‘mapudungun’ 15, i després altres 
elements de la seva cultura. 
 
L’idioma es va usar a partir que el comerç va començar a fluir, -com l’anglès en els 
nostres temps- es va convertir en una llengua coneguda per parlamentar amb els 
espanyols i grups indígenes, per intercanviar béns, per entendre's amb els missioners, 
etc. 
 
Al tenir un idioma en comú, també es van difondre les creences religioses, els costums 
i les tradicions. No obstant, els ‘mapuches’  també anaren canviant els seus costums, 
adaptant-se a viure en planes bastant diferents de les que coneixien. Van canviar els 
seus habitatges, la vestimenta, les armes i altres trets característics, incorporant hàbits 
i tecnologia dels pobles d’aquella regió. Aquest procés de barreja d’aspectes culturals 
de pobles de la ‘Araucania’ amb els pobles de la Pampa i el nord de la Patagònia, és 
conegut com araucanització. 
 
Les comunitats instal·lades més recentment s’anomenaren segons el lloc que 
habitaven ‘manzaneros’, i vivien a la serralada neuquina, els ‘salineros’ a la Pampa, 
etc. 
 
 
 
 
 
15. mapudungun : mapu; terra, dungun; llengua, aplicat llengua de la terra, idioma. 
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Producció i intercanvi 
 
Els ‘mapuches’  eren, en els seus orígens, un poble caçador i recol·lector, que 
practicava l’agricultura a petita escala. 
 
Segons el lloc que habitaven, obtenien diversos productes. A Xile, els grups que es 
van establir prop de les costes del Pacífic, pescaven i recollien marisc. A les zones 
muntanyoses, recollien plantes silvestres, des de pinyons d’aucària, fins a maduixes i 
fongs. A més, caçaven mamífers mitjans, antigament, també criaven llames, que es 
van anar substituint per ovelles. Dels espanyols, van adoptar, a més del cavall, 
vaques, gallines i ànecs europeus, i porcs. Cada poble intercanviava els productes 
típics de la zona. 
 
Quan es van traslladar a l’Argentina, aprofitaren també el que els donava la nova terra, 
com les pomes al Neuquén. Van seguir caçant i practicant l’agricultura, cultivaven 
moresc, patata, carabassa, faves, civada i cereals. 
 
 
 

Comerç i guerra 
 
Al s.XVIII, els ‘mapuches’  controlaven el comerç de ramaderia que anava des de la 
Pampa, els passos a través de la serralada, fins a Xile. En aquesta època van 
començar a escassejar els ramats, a la vegada que la frontera “blanca” -referint-se a 
les colonitzacions de l’home blanc- avançava cada cop més cap al territori indígena. 
Així, els aborígens van començar a organitzar grans saquejos, atacs a pobles o 
estances, on per la força, s’apropiaven de bestiar i hostatges. Les dones, es 
consideraven valuoses, i s’acabaven convertint en les dones d’alguns indis. 
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Habitatges d’aquí i d’allà 
 
A Xile, les famílies ‘mapuches’, vivien en cases anomenades ‘rukas’ o ‘rucas’, fetes a 
base de troncs recoberts amb palla. Quan es van traslladar a l’Argentina, van 
començar a fer-se les cases amb pells, de manera semblant als ‘tehuelches’ 16, però 
més sòlides, ja que no les havien de traslladar d’un lloc a l’altre. 
 
 
 

Famílies i caps 
 
La organització social dels ‘mapuches’  es basa en la família. Un home podia tenir més 
d’una dona, però només ho feien els més poderosos, ja que el pretendent havia de 
lliurar una dot al pare de la núvia. Els marits, s’instal·laven en el territori dels seus 
parents. Així, vàries famílies emparentades formaven una comunitat o ‘rehue’, i eren 
liderades per un cacic o ‘lonco’. Aquests clans es reunien en un ‘aillarehue’ (nou 
rehues) quan existia una situació d’amenaça externa o en temps de guerra. Llavors 
s’escollia un cap, el poder del qual durava mentre durava el conflicte. 
 
Al arribar a l’Argentina, la organització va canviar. Els continus enfrontaments i 
saquejos o ‘malones’ van provocar que els ‘toqui’ 17, tinguessin un poder cada cop més 
ampli i permanent. 
 
A més, a les tasques de conseller, es van sumar les de organitzar el comerç i 
parlamentar amb els blancs. Des de llavors, el poder que donava una oratòria fluida es 
va començar a apreciar en els homes que havien de conduir al poble. 
 
Cap al s.XIX es van formar els ‘Grandes Cacicatos’, existien prop de 20 cacics 
principals que dominaven enormes territoris i una important quantitat d’indis, recolzats 
per líders de menor grau. Aquests caps havien de treballar de valent per a conformar 
tothom, ja que els indis eren lliures de poder decidir anar a viure a un altre territori d’un 
altre cacic, i d’aquesta manera li restaven poder. 
 
 
16. tehuelches; tehuel : sud, aplicat gent del sud. Tribu de la Patagònia meridional. 
17. toqui : títol que identifica els caps de guerra. S’identifica amb una destral, que representa el símbol d’autoritat màxima. 
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Armes per a caçar i lluitar 
 
Els ‘mapuches’  usaven diferents armes, segons la època i el lloc. Fabricaven llargues 
llances, arcs i fletxes, ‘boleadoras’ -cintes d’una a tres boles-, sondes i ganivets. Amb 
el contacte amb l’home blanc, van adoptar la escopeta. 
 
 
 

Vestits i comerç 
 
La tradició tèxtil ‘mapuche’, té els seus orígens al període anterior a les colonitzacions. 
Durant aquest període, les dones van desenvolupar les tècniques de filar, teixir i tintar 
amb vegetals. Per comprendre el significat i el sentit estètic en els teixits, és important 
tenir en compte que la combinació de formes, dissenys i tints, responen a un mètode 
d’expressió propi, i a l’existència d’un llenguatge a través del qual s’estableix un diàleg, 
entre els creadors i els membres de la societat, és possible trobar múltiples 
interpretacions, però que parteixen d’una matriu comú. 
 
A través del dibuixos d’un teixit, es podia explicar una història, o saber la posició social 
d’un home o d’una dona. Aquestes històries, que es mantenen en la memòria de les 
dones, ens parlen de com un teixit es podia concebre per una persona en particular o 
per una situació específica, els vestits podien representar una marca, una senyal de 
respecte, es podia establir un diàleg que es compartia en l’interior de la societat, però 
que apareix com a indesxifrable o amb carència de significat pels que no pertanyen a 
aquesta cultura. 
 
En un principi els mapuches es vestien amb una tela en forma de quadrat o ‘huicha 
huichachaue’ 18, o ‘huitral’ 19, que ells mateixos confeccionaven. Els homes ajustada a 
la cintura i les dones, lligades al coll amb un ombro a l’aire. 
 
Més endavant, els homes es van començar a vestir amb el ‘chiripá’, una tela que 
s’ajustava a la cintura i es passava entre les cames. Les dones, a més, utilitzaven  
 
18. ‘huicha huichachaue’ : de peu sobre la terra. 
19. ‘huitral’ : de peu. 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Antecedents 
 
 

 
24 

capa, i els nois ‘poncho’, la peça més apreciada i cara. 
 
Les teles que usaven aquests aborígens eren fabricades per les dones. Els teixits es 
van valorar molt entre les altres tribus i els blancs, i es va transformar amb una eina 
valuosa, junt amb la artesania de plata. En els primers temps usaven llana de llama, i 
després d’ovella i de conill; aquesta es rentava, s’assecava, es reposava, es desfilava i 
es pentinava per filar-la i teixir-la posteriorment. Se’n feien mantes, faixes, selles per 
muntar -‘chiripás’-, i els famosos ‘ponchos’. 
 
Amb el contacte amb l’home blanc, els aborígens incorporaren algunes de les seves 
vestimentes, com el barret, les camises, o els mocadors. És així com en les fotos que 
es conserven de la època de la ‘Conquista del Desierto’, molts caps ‘mapuches’ 
apareixen amb la indumentària de l’home blanc. 
 
Els ‘mapuches’ van ser també excel·lents orfebristes. Des del s.XVI havien 
desenvolupat la metal·lúrgia. Durant el període pre-hispànic coneixen l’ús dels metalls, 
i fabriquen peces de coure, i és probable també que fessin servir l’or i la plata. Però va 
ser a partir del s.XVIII que aquesta activitat es va intensificar, que va ser quan els 
‘mapuches’ van començar a intercanviar els seus béns per ‘pesos fuertes de plata’, 
que eren monedes d’aquell metall que fonien i transformaven en els objectes més 
bonics. 
 
Era un ofici masculí, encara que qui lluïa les peces, eren en major part les dones, es 
feien anells i polseres de diferents tipus i tamanys, collars i collarets, cintes adornades 
pel cabell, etc. Els homes més aviat adornaven als seus cavalls que a ells mateixos, 
fet que denotava una influència hispànica. 
 
Els dissenys de les joies, en la gran majoria, responien a la cosmovisió i creences: 
mostraven la divisió de l’espai com la veien els ‘mapuches’, un trànsit permanent entre 
el cel i la terra, en definitiva, és una de les majors manifestacions culturals que millor 
representen al poble ‘mapuche’. 
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asukura: azúcar  

mauñimin: cadenilla  
pichikemenkúe: cantaritos 

 
welungüsef: cruzado, trenzado, 

encajado 

 
relmu ñimin: dibujo con rayas 

como las del arco iris 
 

wiriwel: escrito, con rayas. 
 

sipuela: del castellano espuela  
wangülen: estrella 

 
rayen: flor  

kopiwe: flor o fruta del kolkópiu
 

külpuwe ñimin: laboreo con 
garfio, que se cuelga 

 
willodmawe ñimin: laboreo 

enrollado  

  

 
trarin ñimin: dibujo amarrado, 

'como que está agarrado' 

 
lukutuwe: lugar donde se 

arrodilla. Su significado remite a 
la esfera de lo religioso. 

 
mawida: montaña "árbol que está 
plantado y que brotan todas sus 

ramas". 
 

nge-nge: ojitos 

  

     

             

  

      

       

  
 
Alguns dissenys tèxtils i sanefes ‘mapuches’. 
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Les destacades creacions d’art els van fer servei com a béns de canvi amb altres 
grups indígenes i amb l’home blanc, i ja en el s.XIX, l’acumulació d’objectes de plata 
fou símbol de riquesa i prestigi. 
 
La ceràmica, per la seva part, va tenir una gran influència dels pobles inques per al 
seu desenvolupament, amb peces pintades amb dissenys geomètrics. També 
elaboraven cistells i talles en fusta, generalment, estàtues de caps humans o animals. 
 
 
 

La cosmovisió mapuche 
 
Segons la mitologia del poble ‘mapuche’, el seu origen té una història que explica que 
en el fons del mar vivia una serp que tenia el poder de fer pujar el nivell del mar, i una 
altra serp que vivia al cim de les muntanyes, que aconsellà als ‘mapuches’ que 
pugessin quan pugés el nivell de l’aigua. Molts no ho van aconseguir i moriren, 
transformant-se en peixos. Finalment es van realitzar sacrificis i l’aigua es va calmar, 
els que es van salvar, baixaren de les muntanyes i poblaren la terra. 
 
El cosmos es divideix en set nivells que es superposen verticalment en l’espai, en els 
quatre superiors, es troben les divinitats, en el cinquè els esperits malignes, en el nivell 
terrestre, on ells es troben, es manifesten les forces del bé i del mal, afectant a la 
conducta humana, en el setè nivell resideixen els ‘caftrache’, o homes nans malignes. 
 
Es basen en el número quatre, o nombres parells, que han de prevaler en l’ordre de 
les coses, com les etapes de la vida (infància, adolescència, adulta, i vellesa), les 
estacions de l’any, els quatre moments pel que travessa el dia, etc. 
 
Creuen en la vida després de la mort, després de passar per l’espai terrenal, al morir, 
s’inicia el viatge cap a l’altre món. Antigament, quan algú moria, s’acompanyava la 
sepultura amb tots els elements apreciats, que serien necessaris per al nou trànsit, per 
a començar la nova ‘vida’, i si es tractava d’un cacic, se l’enterrava junt al seu cavall, i 
es realitzava una cerimònia fúnebre on se li demanava a l’esperit que iniciés el seu 
viatge. 
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Entre els ‘mapuches’, no existeixen els sacerdots, però els sanadors o ‘machis’, són 
els encarregats de contactar amb el món del més enllà. A través de somnis i visions 
premonitòries, els ‘machis’  podien saber que havien estat escollits per a fer 
d’intermediaris entre el poble ‘mapuche’ i els esperits, només llavors rebrien els 
coneixements necessaris de part del ‘machis’ més vells. Per mitjà d’ells, es transmet 
salut, benestar, tranquil·litat i abundància. Usant el seu poder de comunicació amb els 
éssers sobrenaturals, el ‘machi’, expulsa els mals esperits. També està dotat de 
facultats endevinatòries, terapèutiques i rituals. En l’actualitat, aquestes funcions són 
exercides principalment per dones. 
 
Els ‘machis’, tenen gran influència sobre les comunitats, en general, vivien sols i eren 
molt respectats, un tret característic, era no tallar-se el cabell ni les ungles, i els 
‘machis’  mascles, solien vestir-se amb roba de dona. 
 
Actualment, aquestes celebracions 
tenen característiques pròpies de 
cada agrupació, a l’Argentina són 
dirigides per cacics, i a Xile, per 
‘machis’. A l’Argentina, on les 
comunitats actuals es troben en les 
províncies del Neuquén, Río Negro 
i Chubut, on la subsistència es basa 
en ramaderia de cabres i ovelles, 
les peticions en general es realitzen 
al mes de març, per a demanar 
fertilitat. 

 

 
Calendari ‘mapuche’. 

Foto: Joel Cabanes, oct. ‘07. 

 
Dintre les expressions religioses, es celebra una cerimònia específica per a cada 
situació, i d’acord amb la cosmovisió, es persegueix la compensació de les forces del 
bé o ‘ngnechen’ amb les del mal o ‘weküfe’, la primera significa vida i construcció, la 
segona, destrucció i mort. Es celebraven cerimònies per a constituir una nova ‘machi’, 
enterrar un cap, curar malalties, o demanar fertilitat als camps. 
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IV. DES D’AHIR FINS AVUI 
 
 
 
Hi ha una prehistòria ‘mapuche’ i una història pre-hispànica de la ‘Nación Mapuche’, 
des del ressorgiment o assentament dels homes en territori neuquí fins als 
fregaments inicials amb els descobridors blancs. Per tant, des del 5000 a.C. fins el 
1552 d.C., hi ha un lapsus arqueològic amagat amb pocs elements reveladors. Hi ha 
també una història post-hispànica de la ‘Nación Mapuche’, des dels contactes 
preliminars amb la civilització europea el 1552 fins el 1885, any de la rendició de 
l’última tribu ‘mapuche’  a les autoritats militars argentines. 
 
L’etapa cobreix més de 300 anys de danys i odi, repressió, i de testimonis espanyols, 
xilens, ‘platenses’ (nord de Buenos Aires), anglesos, ‘mapuches’ i ‘tehuelches’. 
 

 
Cap. Jerónimo Alderete. Primer europeu que va entrar al 

Neuquén el 1552. De G. Álvarez. 
 
A la primera meitat del s.XVI, el conquistador Pedro de Valdivia  va sortir des del Perú 
i va començar la conquesta de l’actual territori xilè. Per subsistir, els espanyols 
necessitaven esclaus indígenes. Però els araucanis eren un poble lluitador i l’estat de 
guerra fou quasi permanent. Cap a finals del s.XVI, els aborígens es van fer realment 
forts i els espanyols decidiren que seria realment molt difícil de conquistar-los, van 
començar llavors, les expedicions esclavistes de l’altre costat de la serralada dels 
Andes, encara que alguns exploradors ja havien entrat en l’actual territori argentí. El 
1620, Juan Fernández i Diego Flores, van arribar fins el llac ‘Nahuel Huapi’ 20, on  
 
20. ‘Nahuel Huapi’  : ‘nahuel’  :  tigre, espècie felina extingida, ‘huapi’ :  illa, aplicat Illa del tigre.  
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actualment, en la costa nord, hi ha la ciutat de San Carlos de Bariloche, i a la costa 
sud, Villa Angostura. 
 
Des de mitjans del s.XVII, darrera dels esclavistes començaren a arribar els 
missioners cristians, que intentaven recórrer la zona i instal·lar missions itinerants, el 
seu objectiu era convertir els indígenes al cristianisme, i fer de mitjancer entre 
aquests i els espanyols. Fins a finals del 1700, els jesuïtes i franciscans van recórrer 
la zona, establint algunes missions, encara que sense gaire continuïtat, i van recollir 
dades sobre els grups indígenes. 
 
Des de finals del s.XVIII, fins a les campanyes militars, van arribar a la Patagònia 
persones amb objectius diversos, des de Xile, entraren colons alemanys, que ja 
s’havien establert a l’altre costat de la serralada, i prop del 1850, van anar introduint-
se en el territori. També aparegueren molts científics, que s’interessaven per aquell 
espai enorme i inexplorat, amb possibilitats tant per l’exploració com per als negocis. 
El 1829, el naturista francès Alcide d’Orbigny es va establir a Carmen de Patagones, i 
des d’allà va estudiar els aborígens de la Pampa i la Patagònia. 
 
També George Musters, capità de la marina anglesa, va recórrer el centre de la regió, 
acompanyant les caravanes de cacics ‘tehuelches’. 
 

   
 George Chaworth Musters.    F.P. Moreno, en 1880. 

 
Altres viatgers van ser personatges com l’aventurer Perito Moreno, que a partir de 
1875 va visitar la Patagònia nombroses vegades, a vegades junt amb algun científic o 
majors militars. Va viatjar per la conca del Río Negro i va conèixer a gran part dels 
cacics de la zona. 
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A la frontera 
 
A principis del s.XIX les estances de la frontera de la Pampa es van establir 
definitivament, i va créixer notablement la indústria de la sal. Això va fer augmentar 
l’interès per part dels blancs per dominar l’espai del nord de la Patagònia i els seus 
recursos. Mentre científics, viatgers, aventurers, colons i missioners recorrien la 
Patagònia, s’anava gestant una indústria ramadera que necessitava del territori del 
sud per als seus negocis.  
 
No obstant, els saquejos per part del indis es succeïen i, encara que existia una línia 
de fortins des de la costa fins gairebé els Andes, no aconseguien de contenir-los. 
S’atorgaven subsidis a les tribus, però no sempre eren suficients. 
 
El 1829, Juan Manuel de Rosas fou escollit governador de Buenos Aires, i durant el 
seu primer govern va proposar dur a terme un pla ofensiu contra els indis, pel que va 
sol·licitar l’ajuda de vàries províncies. 
 
 
 

Avenç cap al desert 
 
El 1833, el governador Rosas, junt amb les províncies que li feien costat, San Luís i 
Mendoza, començaren el que anomenaren La Campaña del Desierto, amb tres 
divisions que sumaven 3.000 homes. Al arribar a la vall del Río Colorado, va fundar 
un fortí, i des d’allà, les tropes van arribar al Río Negro i Choele-Choel. La campanya 
fou un èxit i s’eixamplaren les fronteres cap a l’oest i el sud-est, es van fer tractats 
amb alguns grups aborígens, els quals es comprometien a no entrar a la província de 
Buenos Aires sense permís, i acabar amb els saquejos, a canvi de racions 
alimentàries i eugues. 
 
Cap a finals de 1800, la societat es plantejava dos criteris ben diferents  respecte als 
indígenes, uns recolzaven la idea d’incorporar els aborígens a la societat, l’altre era 
partidari de la guerra ofensiva. 
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El 1874, l’estratègia dels argentins fou avançar cap al Río Negro excavant una rasa 
paral·lela a la línia de la frontera per impedir el pas dels indis, així s’aconseguia 
incorporar noves terres i a l’home indígena. L’any següent, el 1875, els indis van 
organitzar un gran saqueig al centre de la província de Buenos Aires, i com a 
resposta Adolfo Alsina, ministre de la guerra, va respondre enviant tropes cap als 
poblats o ‘tolderías’. 
 

 
Cerimònia de benvinguda entre Tehuelches i Araucanis. 

De Musters: “At home...”, 1871. 

 
El 1876, els indis vençuts, s’agrupen a l’interior, en la línia de la frontera, es fundaren 
pobles i fortins. Als indis se’ls va començar a complicar la vida, buscar ramats era una 
tasca perillosa, i el menjar començava a escassejar, les malalties dels blancs els van 
començar a afectar, ja que ells no disposaven de medicaments. Alguns decidiren 
entregar-se, altres fugien cap a l’interior del desert. 
 
De forma simultània, des del 1860, a Xile també es duien a terme campanyes contra 
els indis, i anaven ocupant les terres poc a poc.  
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La campanya del desert 
 
Quan el ministre de la guerra, Adolfo Alsina, va morir, assumí el càrrec Julio A. Roca, 
amb un objectiu clar, perseguir a l’indi per a sotmetre’l o expulsar-lo. Durant el 1878, 
va enviar vàries tropes per atacar els indis i anar-los debilitant, aquests preparatius 
van ser un èxit, i el 1879, va començar la campanya, on uns sis mil homes van 
arrasar els poblats, i van portar la frontera fins als rius Negro i Neuquén. Molts indis 
van morir i d’altres es van prendre com a presoners, moltes dones es van entregar 
com a personal domèstic. 
 

 
El Gral. Julio A. Roca, Ministre de la Guerra i Marina i Comandant general 
de la Expedició al Desert, el 1879, en campanya. 

 
A causa dels seus èxits, al general Roca se l’escollí president, i ben aviat va 
encomanar una altra ofensiva contra els indis, la campanya del ‘Nahuel Huapí ’, van 
traslladar les tropes fins al llac, els indis, mentrestant fugien cap a les muntanyes, 
però alguns grups, continuaven assaltant fortins i estances de l’home blanc. 
 
Després de la campanya del desert, la “civilització”, contava amb quinze mil eugues 
més, la xarxa telegràfica es va estendre fins a la vall del Río Negro, es van crear 
colònies pels aborígens i es van començar a fundar focus de poblacions a les valls 
dels rius Colorado, Negro, Neuquén i Santa Cruz. 
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El gran cacic del Neuquén Sayhueque, Govern del 
‘País de las Manzanas’, el 1885, a Buenos Aires. 

Foto de Boote-Moreno, Arxiu. 

Armadura del cacic Chocory, conservada al Museo de la Plata, 
ºArgentina. 

 
 
 

El final de la conquesta 
 
El 1881, s’inicià la tercera i última etapa de la ‘Conquista del Desierto’, la campanya 
dels Andes. Regiments de soldats s’internaren al Neuquén per atacar als indis, l’any 
següent, tota la província estava incorporada a la civilització i s’havien fundat gran 
quantitat de nous fortins.  
 
El 1883 encara alguns cacics resistien a rendir-se; Sayhueque, Inacayal, Foyel i 
Namuncurá, aquest últim, es va entregar el 1884, i s’hi anaren sumant tots fins a 
l’últim, Sayhueque, governador del ‘País de las Manzanas’, que el dia 1 de gener de 
1885, es va presentar amb tres mil homes al fortí de Junín de los Andes. 
 
Al finalitzar la campanya, a la major part del cacics de la zona de la serralada, els van 
portar a ciutats de l’interior o a Buenos Aires. Alguns van rebre terres al desert, però 
en la majoria dels casos, aquestes eren dolentes i estaven allunyades dels seus llocs 
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d’origen, uns van quedar com a presoners, d’altres els van portar, junt amb les seves 
famílies, cap a la ciutat de la Plata, a Buenos Aires. 
 

 
Grup de cacics neuquins traslladats a Buenos Aires després de la ‘Campaña del Desierto’ el 1885.       Foto: Moreno. 
 

 
1. Rufino-Vera. 2. Sayeñanku. 3. Inacayal. 4, 5, 9. home de la tribu. 6. Foyel. 7. Juancito. 8. Ariancu. 10. Tafá. 11. nena de la 
tribu. 12. Sákak o Dolores. 13. fill de Juancito. 14. esposa de Inacayal. 15, 16. dona de la tribu. 17, 21. filla de Inacayal. 18. 
esposa de Foyel. 19. filla de Sayeñanku. 20. Trakel. 22. Margarita. 

 
Mentre finalitzaven les campanyes militars, el país es començava a organitzar per 
incorporar les terres aborígens a la civilització de l’home blanc. Cap a finals del s.XIX, 
el govern va mesurar les terres, i algunes es van lliurar com a premi als militars que 
havien participat en les campanyes, d’altres es van vendre i altres van quedar com a 
terres fiscals. Els indis que van quedar a la Patagònia, vivien en reserves o en terres 
que no eren seves, generalment, les pitjors de la zona. 
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Poblacions patagòniques 
 
Lentament, es van anar establint algunes poblacions. Molts colons van arribar des 
d’altres províncies i des d’Europa, per instal·lar-se i treballar, majoritàriament en 
l’agricultura i la ramaderia. No obstant, moltes terres es van adquirir per especuladors 
i negociants, que en general ni tan sols coneixien el terreny. Això va dificultar la 
població, juntament amb el fet que part dels soldats vengués els seus lots, afavorint 
així, a enormes latifundis. 
 
En els primers anys de repoblació de la Patagònia, hi va haver una gran tensió entre 
els aborígens, els colons i les noves autoritats, inclòs hi ha testimonis que asseguren 
que alguns dels nous ocupants, pagaven per a donar caça a l’indi, així com també 
passava en la Terra del Foc, província del sud. A la vall inferior dels rius Negro i 
Chubut  es va formar un focus de població. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de ‘Carte de la Patagonie’ realitzada per 
H. De la Vaulx el 1896, on s’indica el lloc de ‘Los 
Toldos de Sayhueque al sud de Quersqueley, 
Chubut.

 
El 1885, va començar una nova campanya per atraure immigrants gal·lesos, a més, els 
pobladors que venien de Xile, també s’anaren establint  als peus de la serralada i a les 
valls. Cap a finals del s.XIX i principis del s.XX, els ports i les estacions de ferrocarril, 
van veure créixer poblats al seu voltant. En aquella època, Viedma i Carmen de 
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Patagones, eren centres molt importants a la Patagònia nord, tant pel comerç com pels 
serveis. 
 
 
 

Subsistència de la ‘Nación Mapuche’ 
 
La ‘Nación Mapuche’, fou una realitat ètnica, política, social, i sobirana, des dels seus 
inicis, d’una antiguitat insondable, fins el 1885. i també un dels últims pobles indígenes 
independents d’aquesta Amèrica devorada pels anomenats descobriments i per les 
colonitzacions europees. 
 
Els ‘mapuches’ del Neuquén  actual, resulten els hereus d’una nació que aglutinava a 
les federacions de cacicats de Sayhueque i Purrán, els grans ‘loncos’ o caps, 
englobant ‘picunches’, ‘pehuenches’, i ‘huiliches’, amb influència sobre les tribus que 
s’estenien des del Río Colorado fins al Río Deseado, a la província del Chubut. Així 
també ‘puelches’ i ‘tehuelches’ entraven en aquest dilatat imperi ‘mapuche’  del 
Neuquén i la Patagònia. 
 
Fou i és en l’actualitat, la ‘Nación Mapuche’, constitueix una efectiva existència 
antropogeogràfica des del 1885, a pesar de les guerres d’extermini, els èxodes, i els 
programes d’extermini roquistes –del General Julio A. Roca-, i a pesar de la destrucció 
deliberada i planificada, del seu poble i cultura. 
 
Després de les quatre campanyes de l’exèrcit argentí per dominar i sufocar els 
‘mapuches’, el Neuquén, va passar de tenir seixanta mil habitants el 1879, a uns cinc 
mil,  per mort o emigració, tant voluntària com per força. Però poc a poc els 
‘mapuches’  van anar tornant de Xile, del Río Negro i del Chubut, així com també 
d’altres indrets de l’Argentina. Van anar tornant als seus paratges i a establir-se de 
nou, tot i les persecucions. 
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Mapuches d’avui 
 
Actualment existeixen moltes comunitats ‘mapuches’, tant a l’Argentina ( Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Buenos Aires i La Pampa ), com a Xile. A més, gran quantitat 
d’aborígens viu a les ciutat i pobles, encara que no es disposa de xifres a nivell 
nacional, les investigacions assenyalen que prop de 30.000 són els que viuen en grups 
i 25.000 els que es troben dispersos pel país. A la província del Neuquén, per 
exemple, es calcula que els aborígens, representen el 10% de la població. 
 
Els grups es reuneixen al voltant d’un cacic i inclouen, en ocasions, integrants d’altres 
cultures, com la ‘tehuelche’. En general, ocupen terres de baixa qualitat, i en molts 
casos, es tracta de terrenys fiscals, en conflicte o sense escripturar. Els grups propers 
a la serralada solen criar ovelles i cabres en la gran majoria, tasca que complementen 
amb el cultiu d’horta, i alguns petits grups tenen alguna activitat turística. 
 
Molts nois ‘mapuches’ treballen com a peons en activitats agrícoles i ramaderes, 
esquilant, fent la collita, etc. Les dones, per la seva part, segueixen practicant l’art de 
telar i d’artesania amb metalls. 
 
En algunes comunitats es celebren cerimònies tradicionals, els integrants parlen 
‘mapudungun’ i espanyol, ja que els joves en la seva majoria no parlen la llengua 
indígena, tot i que existeixen actualment alguns projectes, especialment al Neuquén, 
per a recuperar l’idioma ancestral, i junt amb ell, tota la cultura. Actualment, aquesta 
llengua, es parla a les províncies del Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa i 
Buenos Aires. Es troba en un procés de retracció en front de l’espanyol, no es troben 
persones que només parlin ‘mapudungun’, i ben al contrari, es troben molts 
‘mapuches’  que només parlen espanyol, i dels bilingües, n’hi ha que entenen la 
llengua però no la saben parlar, la majoria són adults, i l’ensenyament de la llengua als 
nens és escassa. És important, també, assenyalar el fet que aquesta llengua s’ha 
transmès a través de les generacions oralment, i en l’actualitat es troben diferents 
registres degut a la diferència ètnica, o en conceptes dels que no s’ha trobat la 
traducció a l’espanyol. A més a més, no hi ha consens entre els especialistes respecte 
als signes fonètics més adequats per a transcriure les expressions orals. 
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La situació actual 
 

“Constitución Argentina, artículo 75 Inciso 17. Reconocer la preexistencia 
étnica de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la 
posesión y propiedad comunitarias de las fincas que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmitible ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” 

 
En síntesi, tot i la lluita per conservar les seves arrels, cultura, i identitat, els 
‘mapuches’  viuen avui una situació difícil, molt semblant a la dels seus germans 
indígenes. I com és obvi, no queden fora de la problemàtica econòmica, laboral, i 
cultural que viu el país en general. 
 
Així com sobreviu una població nativa indígena del Neuquén, distingible dels elements 
de diluvi d’immigrants que van ocupar les terres després de la ‘Conquista del Desierto’, 
subsisteix un poble ‘mapuche’, com a conjunt de paisans localitzats, escampats en 
nuclis i propietats que eren part de l’antic hàbitat, que mantenen cert aïllament i certa 
endogàmia i es troben units per vincles de la raça, idioma, religió, costums i hàbits, 
història, i interessos particulars. 
 
Així també subsisteix una cultura ‘mapuche’, amb manifestacions i particularitats, de 
béns materials i espirituals que formen el patrimoni d’una ètnia rica de tradicions, que 
conserva i saboreja. 
 
De la mateixa manera existeix una ‘Nación Mapuche’, entesa com la expressió ètnica i 
cultural d’un poble que sosté la adherència en els termes substancials, encara que no 
disposin de territori propi i de sobirania política. 
 
Tot i que en el passat els ‘mapuches’  haguessin estat lliures i rics, amb immensa 
possessió de béns, en el present se’ls troba desganats, generalment faltats d’estímuls, 
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tot i que continuen mantenint el seu vincle amb la terra i el paisatge, a la 
transcendència, a les seves maneres, i als actes de la vida. 

 
Tot i això, en els mapes de les pàgines següents, es mostra que, tot i lentament, 
observem que la població indígena ja no es troba en regressió, com en passades 
èpoques, sinó que s’ha donat el cas que des del 1972  fins a principis del s.XXI, han 
augmentat les agrupacions, fins al nombre de quaranta. 
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Mapa de la ubicació de les agrupacions indígenes, a la província del Neuquén, el 1972. 
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1)Antiñir Pilquiñan 
2)Huayquillan 
3)Millain Currical 
4)Quilapi 
5)Mellao Morales 
6)Cheuquel 
7)Painemil 
8)Puel 
9)Quinchao 
10)Aigo 

11)Filipin 
12)Currumil 
13)Chiquilihuin 
14)Linares 
15)Atreico 
16)Painefilu 
17)Cayulef 
18)Ancatruz 
19)Namuncura 
20)Rams 

21)Catalan 
22)Antipan 
23)Paineo 
24)Curruhuinca
25)Zuñiga 
26)Marifil 
27)Calfucura 
28)Millaqueo 
29)Zapata 
30)Manqui 

31)Cayupan 
32)Gramajo 
33)Cañicul 
34)Cayun 
35)Hiengueigual 
36)Vera  
37)Ragin Ko 
38)Raquithue 
39)Catrileo 
40)Kaxipayiñ   

  
 
 
Mapa de la ubicació de les agrupacions indígenes, a la província del Neuquén, en l’actualitat. 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
‘Fundación Cruzada Patagónica’, és una ONG amb seu social a Junín de los Andes, 
província del Neuquén, a l’Argentina. És una ONG que, a grans trets, amb el conjunt 
de les seves activitats i compromisos, dóna suport i recolzament constant en molts 
àmbits de la vida dels pobladors rurals, que són els pobladors indígenes originaris de 
les terres patagòniques, històricament perjudicats i traslladats a les zones de més 
difícil accés, de dures condicions i escassos recursos. 
 
Es tracta d’un grup de gent, avui dia prou nombrós, que comparteixen les mateixes 
inquietuds, i que busquen els mateixos objectius. El dia que decidiren portar a terme la 
seva iniciativa, el 1979, la majoria d’ells, eren joves d’uns 24 anys, que acabaven de 
titular-se a Buenos Aires. Els unia la convicció d’ajudar a aquells, que la realitat 
negava qualsevol possibilitat de desenvolupament, amb aquest objectiu, van recórrer 
diferents sectors de la Patagònia, fins que es van establir a la zona escollida, al voltant 
de Junín de los Andes, amb nombroses comunitats mapuches al voltant. 
 
Avui en dia, són un grup nombrós i ben 
organitzat, establerts a Junín de los Andes, i 
amb una seu social a Buenos Aires, ja que 
és des d’aquí, la capital del país, des d’on es 
tramiten totes les gestions burocràtiques i de 
relacions empresarials i amb altres tipus 
d’organitzacions, degut al caràcter 
centralista del país. Tenen una escola en 
funcionament a la Vall de Sancabao, molt a 
prop de Junín de los Andes, on porten més 
de vint-i-cinc anys oferint educació de forma 
gratuïta als joves de comunitats rurals que 

s’ofereixen voluntàriament, tras-
lladant el personal de la fundació 
fins als poblats per tal de poder 
oferir els seus serveis gra-
tuïtament. 
 

 
 
Vall de Sancabao, 1980, en les actuals instal·lacions del 

CEI San Ignacio. 

Foto: arxiu FCP. 
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Degut als bons resultats de l’escola, ‘Cruzada Patagónica’, té la opció de repetir el 
model en una altra zona, que queda massa allunyada del radi d’acció actual, però amb 
grans expectatives de futur, es tracta de la ciutat de Cholila, a la província del Chubut, 
situada 500 Km al sud de  Junín de los Andes. Amb els convenis amb els governs 
provincials, i el conjunt de donacions, es disposa d’un edifici d’un antic hospital, d’uns 
trenta anys d’antiguitat, i uns disset en estat d’abandó, en molt bon estat, on la feina 
principal, està en la rehabilitació i adaptació per a ús escolar, amb els respectius 
espais per a l’administració i equip docent. 
 
D’aquí sorgeix la necessitat d’ampliar l’edifici existent, amb la prolongació dels laterals, 
i la posterior construcció d’ales transversals, a més dels nous albergs per a nois, i per 
a noies, corrals, tallers, etc., amb un termini aproximat d’uns cinc anys com a mínim, 
en funció de les donacions que vagin rebent. Tot i això, s’han adaptat espais per a 
començar les classes amb grups molt reduïts d’alumnes, de manera que s’aniran 
adaptat espais per al creixement progressiu i equilibrat de l’escola. 
 
Amb motiu de la iniciativa d’evolució i creixement de ‘Cruzada Patagónica’, aquesta es 
posà en contacte amb A.T.S.F. el juny del 2006, per tal de sol·licitar suport tècnic i 
econòmic –aquest, a base de la sol·licitud de subvencions-. A partir d’aquí començaren 
les relacions entre les dues parts, fins avui. L’estat actual de l’escola de Cholila en 
concret, és el funcionament d’una petita part de l’edifici, adaptat per a donar classes a 
un reduït nombre d’alumnes. La col·laboració d’aquest gran projecte de la fundació, 
per part d’ A.T.S.F., un cop fet el primer viatge de contacte i reconeixement del terreny, 
es basa en la participació de la construcció d’una nova aula de 61,15 m2, prolongant el 
cos principal de l’edifici. 
 
Es pretén executar la construcció d’aquesta nova aula –sempre que es concedeixin els 
ajuts-, i continuar la col·laboració en més fases del projecte integral, que comprèn la 
construcció completa de tots els elements necessaris, per a convertir-se en un centre 
plenament autònom i sostenible, seguint el model aplicat al ‘CEI San Ignacio’, a Junín 
de los Andes. 
 
La rebuda per part de la gent de la fundació, d’estudiants voluntaris que s’han 
traslladat a Junín de los Andes, a conèixer el funcionament de la fundació i de l’escola 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  F.C.P. – Fundación Cruzada Patagónica 
 
 

 
  51 

en particular, ha estat molt positiva, fent-se càrrec de l’allotjament, i els transports 
interns necessaris per arribar a l’escola, inclòs el viatge fins a Cholila, per tal de 
mostrar l’edifici en qüestió i poder visitar-lo. 
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II. LA INSTITUCIÓ 
 
 
 

Contacte 
 

Nom: Fundación Cruzada Patagónica. 
Adreça: _Junín de los Andes: Félix San Martín, 678 - Q8371 DFP, Junín de los 

Andes, prov. Del Neuquén, Argentina. 
 _Buenos Aires: Entre Ríos, 1446, 1 rA - B1636 GMB, Buenos Aires, Argentina. 

Telèfon: _Junín de los Andes: 54 – 11 02972-491262 
 _Buenos Aires: 54-11 4790 9366 

Fax: _Junín de los Andes: 54-2972 49 1262 
 _Buenos Aires: 54-11 4790 9366 

Correu electrònic: info@cruzadapatagonica.org / fundacion@cruzadapatagonica.org 
Persona responsable del projecte: Matías Dumais 

 
 

La seva missió 
 
Segons l’article segon dels estatuts de la fundació, l’objecte principal, és la educació i 
el desenvolupament cultural, social, econòmic i sanitari, de l’àmbit patagònic argentí. 
Per a aquest fi, es podrà participar, col·laborar, estimular, promoure, i intervenir de 
qualsevol manera en tota classe d’activitats, empreses, obres, entitats i associacions 
de caràcter educacional, social, assistencials, artístic, intel·lectual, i qualsevol altre de 
bé públic.  
 
Es basa en acompanyar el desenvolupament 
dels pobladors de les comunitats rurals de l’oest 
de la Patagònia. Basant-se en el 
desenvolupament amb els seus recursos, es 
busca la manera de generar, conjuntament amb 
ells, eines que els resultin útils per a millorar la 
seva qualitat de vida. 

 
 

El ‘Catango’ arrastrat por bous, porten una 

història de vida, (Quila Quina). 

Foto: F. Von der Fecht. 
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Porten 28 anys dedicats a aquesta tasca, a més de participar en l’educació, la 
formació laboral, la valoració la cultura pròpia, el desenvolupament d’iniciatives 
productives, la protecció del medi ambient, etc., de manera que s’aconsegueixen crear 
condicions que ajuden a superar la pobresa. 
 
 
 

Creació 
 
El setembre del 1979, amb la convicció d’ajudar als més necessitats, aquells a qui la 
realitat els negava qualsevol possibilitat de desenvolupament. 
 
Amb aquest objectiu, es van implantar en una vall semi desèrtica, prop de Junín de los 
Andes, i envoltat per comunitats mapuches. Van crear l’escola d’educació agrònoma 
‘Centro de Educación Integral San Ignacio’, creixent any rere any, amb aules, corrals, 
hivernacles, tallers, una fusteria, gimnàs, albergs, menjadors, etc., passant dels 240m2 
als quasi 4.000m2. 
 
Segons l’article tercer dels estatuts de la fundació, aquesta tindrà plena capacitat 
jurídica per adquirir, disposar i administrar tota classe de béns immobles, mobles, títols 
i valors. Podrà explotar zones d’estacionament de domini públic o privat. A tals fins, es 
podran celebrar tota mena d’actes i contractes sense limitacions de cap índole, sempre 
que, a judici de les autoritats de la institució i per realització de l’activitat, en resulti un 
benefici directe o indirecte, per a la realització de l’objecte fundacional, i/o que 
tendeixin assegurar el seu funcionament i desenvolupament. 
 
 
 

Integrants 
 
Segons l’article cinquè dels estatuts de la fundació, el govern i l’administració de la 
fundació, estarà al càrrec d’un consell administratiu, integrat per onze membres 
vitalicis. Aquest nombre, es podrà ampliar o reduir, segons les indicacions dels 
estatuts. En cas d’absència, renúncia, incapacitat, o qualsevol altre impediment 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

F.C.P. – Fundación Cruzada Patagónica 
 
 

 
54 

definitiu d’algun dels seus membres, la vacant serà coberta per la persona que designi 
el consell administratiu al seu criteri. El càrrec de conseller, implica la identificació 
plena amb els objectius de la institució, i pressuposa una participació activa en les 
tasques de la fundació. Les funcions dels membres del consell administratiu, seran 
sempre gratuïtes. 
 
Segons l’article sisè dels estatuts de la fundació, la representació de la mateixa, serà a 
càrrec d’un president, designat d’entre els seus membres pel consell administratiu, en 
reunió ordinària anual. En aquesta ocasió, el consell escollirà un altre dels seus 
membres pel càrrec de vice president, que cobrirà la presidència en cas d’absència del 
president. Ambdós càrrecs, són reelegibles. 
 
Segons l’article desè dels estatuts de la fundació, el president, en el seu caràcter de 
representant legal de la fundació, farà respectar i complir aquests estatuts, així com 
també la resolució del consell administratiu. 
 
Hi participen voluntaris tant de l’Argentina com de l’exterior, inclosos els membres del 
consell d’administració, directors i coordinadors de programes i projectes, integrants 
del ‘CEI San Ignacio’, com directius, docents i auxiliars, i un reduït ‘staff’ remunerat, 
per tasques administratives i de desenvolupament institucional, i col·laboradors, ja 
siguin individuals, empreses o altres fundacions. 
 
 
 

La seva filosofia 
 
Principalment, és sempre tirar endavant, construir i ajudar de la millor manera possible. 
És per això que busquen la participació en tots els sectors de la societat. Existeixen 
moltes formes de col·laboració, necessària degut la grandesa de la tasca que duen a 
terme, i tot això és possible gràcies a la participació de centenars de persones, sumant  
entre tots, un nombre aproximat d’uns 350, entre socis, donants, i voluntaris. 
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El finançament 
 
Segons l’article quart dels estatuts de la fundació, el patrimoni de la fundació el 
constitueix un capital d’un milió de pesos argentins (uns 200.000 €), que s’aporten en 
parts iguals per cada un dels constituents, en efectiu. Aquest capital, podrà créixer 
amb contribucions, cessions, donacions, reinversió dels beneficis, transferència de 
béns immobles i mobles, que es puguin adquirir en el futur. 
 
La idea, és buscar que s’involucrin tots els sectors de la societat, existeixen moltes 
formes de col·laboració, i tot el que es dur a terme, és gràcies a la participació de 
centenars de persones. Els programes, es financïen a base de donacions, tant 
individuals, corporatives i d’altres organitzacions nacionals, i estrangeres. Venda de 
productes i serveis, aportacions dels governs provincials destinats a les escoles de 
caràcter gratuït, aliances amb d’altres organitzacions, i activitats de caràcter benèfic. 
 
L’estratègia bàsica per a rebre donacions, són diferents propostes, enfocant-les des 
dels diferents sectors de la societat a que van dirigides, els dossiers informatius sobre 
les ajudes, es separen en donacions des de casa, des de l’empresa, des de les 
escoles , o des de l’exterior. 
 
• Des de casa, o particularment, es poden fer transferències, girs postals, o dipòsits 
bancaris al compte de la fundació. També hi ha un llistat de donacions en espècies, 
recullen roba d’abric, aliments en conserva, material escolar, eines, bombes d’aigua i 
material elèctric, utensilis de cuina, calçat, medicaments, mobles, materials de 
construcció. 
 
També s’inclouen com a materials susceptibles de recol·lecta, pneumàtics, tant els 
cotxes, com els camions, recorren anualment uns 270.000 Km, la majoria d’ells per 
camins de terra i pedra, per lo que el desgast és força important. Existeix també, un 
llistat de material d’horta, per a fer possible l’assessorament  tècnic, i la distribució 
d’eines, per a que les famílies, escoles i comunitats rurals, es puguin veure 
beneficiades, els materials principalment, són rotlles de polietilè, per a la construcció 
d’hivernacles, llavors d’enciam, bledes, remolatxa, espinacs, pastanaga, nap, 
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tomàquet, col i flor, col, cogombre, porro, patata, ceba, meló, síndria, etc., pales i 
eines, carretons, filferro, claus, mànegues, etc. 
 
Es sol·liciten també, donacions en serveis, com impressió de documents o 
publicacions, fotocòpies, traduccions, disseny, organització d’actes, càtering, transport, 
etc., així com també s’ofereixen tasques de caràcter voluntari. 
 
• De cara a les empreses, es sol·licita finançament per a projectes, i per a programes 
específics. Donacions en espècie, com ordinadors, roba d’abric, aliments en conserva, 
material escolar, calçat, medicaments, mobiliari, bombes d’aigua i material elèctric, 
pneumàtics, utensilis de cuina, eines, materials de construcció, i elements per al 
desenvolupament de granja i horta. També s’inclouen com a materials susceptibles de 
recol·lecta, pneumàtics, tant els cotxes, com els camions, recorren anualment uns 
270.000 Km, la majoria d’ells per camins de terra i pedra, per lo que el desgast és 
força important. 
 
Existeix també, un llistat de material d’horta, per a fer possible l’assessorament  tècnic, 
i la distribució d’eines, per a que les famílies, escoles i comunitats rurals, es puguin 
veure beneficiades, els materials principalment, són rotlles de polietilè, per a la 
construcció d’hivernacles, llavors d’enciam, bledes, remolatxa, espinacs, pastanaga, 
nap, tomàquet, col i flor, col, cogombre, porro, patata, ceba, meló, síndria, etc., pales i 
eines, carretons, filferro, claus, mànegues, etc. 
 
Es sol·liciten també, donacions en serveis, com impressió de documents o 
publicacions, fotocòpies, traduccions, disseny, organització d’esdeveniments, càtering, 
transport, etc., així com també s’ofereixen tasques de caràcter voluntari. 
 
• El programa en escoles, es basa en la recollida d’aliments en conserva, llibres, 
material escolar, roba d’abric, calçat, utensilis de cuina i materials de construcció. 
 
• Des de l’exterior, es pot participar sumant-se al programa ‘Amigos de Cruzada 
Patagónica’, per mitjà d’un import mensual, amb targeta de crèdit, per transferència, gir 
postal o dipòsit bancari. 
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Els beneficiaris 
 
Són els joves que assisteixen a les escoles, les famílies Mapuches i Criollas, els 
docents i alumnes de les escoles rurals, els líders de les comunitats rurals, i les 
emprenedores socials. 
 
Més de setanta mil persones viuen en les àrees rurals de la Patagònia, i la majoria 
d’elles, viuen amb les necessitats bàsiques insatisfetes. Per totes aquestes famílies, 
d’escassos recursos, la possibilitat d’accedir a l’educació és gairebé impossible. La 
fundació, busca trencar la desigualtat amb la implantació d’un model que apunta al 
desenvolupament integral, en el camp educatiu, en les tècniques de conreu, i en 
l’àmbit professional i social. 
 
A la regió, pràcticament no hi ha 
educació mitja, i l’experiència, demostra 
el bon funcionament i la eficiència d’una 
educació pública, de gestió privada. Els 
mateixos alumnes que assisteixen a les 
escoles , són els que mostren als pares 
com utilitzar nous mètodes de conreu o 
producció, més eficients i sostenibles. 

 

 
 
Millorar les tècniques agrícoles a través de la 

educació i capacitació laboral és un dels eixos que es 

plantegen des de la fundació. 

Foto: F. Bechis. 

 

Ofereixen, de moment, educació i alberg de forma gratuïta, amb classes teòriques de 
diferents matèries, i tallers de formació laboral, amb tallers de tractor, apicultura, 
granja, mecànica, fusteria, forestal, plateria, tèxtil, i educació primària a adults a les 
comunitats mapuches, amb professores itinerants. 
 

     
 
Diferents activitats que es desenvolupen per iniciatives de la fundació. 

Foto: arxiu FCP. 
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III. ACTIVITATS I EMPRENIMENTS 
 
 
 

El ‘Centro de Educación Integral San Ignacio’ 
 
Comprèn els estudis d’educació primària per a joves i adults, amb mestres itinerants i 
a l’escola, i educació secundària agrònoma, amb projecció cap a Tècnic Professional 
de Producció Agrònoma. 
 
Aquest centre, el fundà ‘Fundación 
Cruzada Patagónica’, per mitjà d’un 
conveni entre el ‘Consejo Provincial 
de Educación del Neuquén’, és 
totalment gratuït i disposa també 
d’albergs i menjador per 
aproximadament dos cents 
alumnes d’ambdós sexes. Els 
mateixos professors, són els que es 
traslladen a les comunitats, per a 
que els joves puguin tenir la 
escolaritat bàsica. Quan comença 
el curs, membres de la fundació, 
 

recorren les comunitats per a recollir els joves 
que hi vulguin anar, i quan acaba el curs, els 
porten de nou a les seves cases. 
 

 
 
Vista aèria de la zona d’edificis principals del CEI San Ignacio, l’escola 

fundada per Cruzada Patagónica. 

Foto: A. García. 

 
Una de les particularitats radica en que no només s’inclouen assignatures com 
l’anglès, la informàtica i totes les matèries oficials, sinó que al ser agrònom, inclou 
mòduls educatius en forestació, apicultura, horta, ovins, porcins, aus, i indústries de la 
granja, tractorista i motoserra, fusteria i instal·lacions elèctriques. Els joves que 
superen tots els cursos, es titulen com a Tècnic Professional de Producció Agrònoma, i 
el 95% dels alumnes que es titulen, tenen èxit en el mercat laboral. 
 
Els directius i docents de la fundació del ‘CEI San Ignacio’ estan convençuts de la 
importància del treball educatiu amb vinculació directa amb la comunitat. Per aquesta 
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raó, contínuament es realitzen pràctiques laborals amb caràcter d’aprenentatge, 
juntament amb els professors, a les comunitats rurals Mapuches i Criollas  de la regió. 
Amb aquest esperit, es realitzen tasques com segar, llaurar, tall i emmagatzematge de 
llenya, instal·lacions elèctriques rurals i urbanes, fabricació de tancats de fusta per als 
pobladors, assessorament en cultius d’hivernacles i horta, collita de mel, extracció de 
mel a tercers, assessorament a escoles rurals d’educació primària, etc. 
 
Realment, es percep una metodologia 
d’ensenyament basada en el suport i la 
companyia de cascun dels alumnes. Els 
docents, a part de conèixer cadascun 
dels joves de l’escola, coneixen també 
les seves famílies, ja que en moltes 
ocasions viatgen amb ells quan tornen 
cap a les seves cases, aquest contacte, 
permet crear vincles forts de confiança i 
això fa que els alumnes, es sentin 

acompanyats i segurs d’ells mateixos, 
durant els períodes escolars, lluny de 
casa. 
 

 
 
 Equip del CEI San Ignacio, febrer 2006. 

Foto: P. Sutton. 

 
 
 

Els albergs 
 
Amb els que conta la fundació, ja en són tres. Les obres que es duen a terme 
actualment, permetran seguir ampliant la capacitat d’alumnes, d’aquesta manera, 
poden donar resposta a l’augment de matriculacions any rere any. 
 
Un fet important a tenir en compte de cara a les despeses de la fundació, és que no 
només és necessària la construcció dels albergs, sinó que també cal fer front a 
l’augment de les despeses fixes, degudes al creixement de les activitats, relacionades 
amb els equipaments, les reparacions, el manteniment, i la neteja. 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

F.C.P. – Fundación Cruzada Patagónica 
 
 

 
60 

L’alimentació diària per a tots els alumnes i personal de l’escola, sumant-se els 
trasllats amb vehicle cap a les respectives comunitats, o als albergs femenins a Junín 
de los Andes, també representen un gran esforç logístic i econòmic. 
 
Gràcies al suport de la ‘Fundación Pedro F. Mosoteguy’, es va poder iniciar l’ampliació 
de l’alberg femení ‘La Casa de Alejandra’. Aquesta obra, ha permès multiplicar per 
quatre la capacitat de l’alberg, i d’aquesta manera, 40 noies provinents de comunitats 
rurals, en un radi de 600 Km, tindran la oportunitat d’educar-se i capacitar-se 
laboralment en el ‘Centro de Educación Integral San Ignacio’. 
 
Per al finançament en concret de la obra de 
l’alberg ‘La Casa de Alejandra’, es va realitzar 
una campanya juntament amb el ‘Colegio St. 
Brendan’s’, escola de Buenos Aires, que són 
els propietaris del terreny i de la construcció 
existent. També es van demanar ajudes a 
altres empreses, fundacions i individus, per tal 
de disminuir al màxim els costos. 

 

 
 
‘La Casa de Alejandra’, alberg de noies, alumnes del 

‘CEI San Ignacio’, a Junín de los Andes. 

Foto: arxiu FCP. 

 
Actualment, i amb la construcció de la nova escola a la vall de Cholila, es pretén 
seguir el mateix model que ha demostrat, amb escreix, el seu bon funcionament. 
L’alberg dels nois, estarà situat al recinte de l’escola, de manera que facilita les 
tasques d’alimentació d’animals, i manteniment, en les anomenades guàrdies. I 
l’alberg de noies, s’ubicarà en el poble, on la província, ja ha cedit els terrenys, el que 
suposarà el trasllat diari d’aquestes alumnes, professores, i voluntàries que acudeixen 
a l’escola. 
 
Tots dos albergs, són de nova construcció, de manera, que en els inicis de 
funcionament de l’escola, com encara no estaran construïts, s’adaptaran espais de 
l’edifici existent, i de moment, només hi podran accedir els nois, fins que es trobi un 
lloc, o s’arribi a construir el nou alberg per a noies. 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  F.C.P. – Fundación Cruzada Patagónica 
 
 

 
  61 

La ‘Granja San Ignacio’ 
 
Sorgeix com a part del procés d’ensenyament de tècniques auto sostenibles. A la 
granja, els alumnes experimenten i aprenen diferents alternatives que en poc temps, 
implanten en el camp. Els productes que arriben tant de la granja, com de les 
iniciatives rurals, són comercialitzats de forma directa, a través del local de venda al 
públic, que porta el seu nom, a Junín de los Andes, i en menor quantitat, a la oficina 
de Buenos Aires. 
 
Parteixen del plantejament que educació i producció, van lligats. No es pretén 
transmetre una educació tècnica a base de demostracions, ni convertir-se en una 
empresa de productes agrònoms. És per això, que és constantment, s’ha de buscar 
l’equilibri que els permeti aconseguir els objectius acadèmics amb una sòlida 
experiència pràctica. 
 
La relació de productes anual aproximada, és la següent: 
 

o 3.500 pollastres, per a venda de carn i productes industrialitzats. 
o 400 gallines, per a producció d’ous. 
o 40 ovelles de la classe ‘Pampina’ per a la producció de corders, llet, carn i 

llana. 
o 60 galls d’indi criats, per a la producció de carn i productes industrialitzats. 
o 45 ruscs d’abelles en producció. 
o 6 truges per a la producció de cries i carn. 
o 2 hivernacles per a la producció de tomàquets i cultius delicats. 
o 1 hectàrea destinada al cultiu de fruites. 

 
 
 

El programa de medi ambient 
 
Es potencia per la implantació del ‘Programa Globe’, programa de reconeixement 
internacional sobre educació mediambiental. Aquest, s’aplica al ‘CEI San Ignacio’ de 
manera molt positiva, per una banda, motiva als estudiants a interessar-se i entendre 
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millor els temes de ciències, i aplicar-los en la resolució de problemes científics, 
tecnològics, productius i ambientals. Un dels objectius principals dels docents, 
sempre ha estat poder oferir igualtat d’oportunitats en la formació dels alumnes, per a 
que puguin inserir-se en el món laboral, o continuar amb estudis universitaris, són 
conscients que poden influir positivament en els projectes dels alumnes al donar-los 
una bona formació. 
 
Les matèries de biologia, física, química, juntament amb les matemàtiques, presenten 
una important dificultat en qualsevol dels àmbits d’aprenentatge, només cal observar 
les estadístiques d’educació a nivell nacional, per a ser conscient de l’envergadura 
del problema. 
 
Aquesta escola, no és una excepció. 
Per altra banda, el desenvolupament 
de la ciència i les seves aplicacions, 
són tan ràpides que amb prou feines 
s’arriben a incorporar als plans 
educatius. Per tant, una de les 
estratègies que es proposen, és educar 
als alumnes amb les eines bàsiques, i 
l’estructura de les diferents ciències, de 
manera que ells mateixos puguin 

 

 
 

Alumnes del CEI San Ignacio classificant insectes 

aquàtics. 

Foto: A. Prieto. 

adquirir l’habilitat de l’aprenentatge al llarg de la seva vida. A més, els educadors 
ensenyen les ciències fent ciència, amb l’objectiu que integrin els conceptes apresos 
en vàries disciplines, per a resoldre un problema científic, tecnològic o productiu. A 
això, se li afegeix el problema de l’impacte ambiental, i la necessitat d’utilitzar els 
recursos naturals de manera sostenible. 
 
Si bé s’han implantat diferents estratègies per a desafiar aquests problemes 
d’ensenyança, la implantació del ‘Programa Globe’ (Global Learning and Observations 
to Benedit the Environment: www.glove.org), ha sigut la més útil per a aconseguir 
l’impacte positivament en l’aprenentatge dels alumnes. Tot això ha sigut possible, 
gràcies al recolzament constant de l’empresa ‘Capsa-Capex’, que els ha  
proporcionant els equips i eines necessàries per a realitzar les medicions. 
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Actualment en el ‘CEI San Ignacio’, es 
realitzen: 
 
- Medicions d’hidrologia; pH, 

alcalinitat, temperatura, oxigen 
dissolt, nitrats, conductivitat, i 
identificació de macrobiòtics. 

 
- Medicions de sòls; caracterització 

del sòl: horitzons, color, textura, 
estructura, presència de 

 

 
 

Docents i directius del CEI "San Ignacio" el dia de la 

instal·lació de la estació meteorològica. 

Foto: A. Prieto. 

 

carbonats, pH, fertilitat (concentració de nitrogen, fòsfor i potassi N-P-K), humitat, 
velocitat d’infiltració d’aigua, temperatura a 5 i 10 cm de profunditat. 

 
- Medicions atmosfèriques; tipologia de núvols i cobertura, precipitacions, 

temperatura, pressió atmosfèrica, velocitat i direcció del vent, i humitat. 
 
A final del curs escolar, es realitza un treball d’investigació, que a la vegada es fa una 
presentació a l’escola, a internet, i altres àmbits d’interès. La investigació duta a terme 
pels alumnes del ‘CEI San Ignacio’, sobre aspectes hidrològics, els va fer guanyar el 
primer premi del ‘Programa Globe’ de nivell nacional. 
 
 
 

Desenvolupament rural sostenible 
 
La filosofia que guia aquestes accions, va molt lligada amb fomentar el 
desenvolupament humà, evitant a la vegada, la emigració cap a les ciutats sense cap 
tipus de formació, millorar l’alimentació. Es porten a terme programes d’hivernacles per 
a famílies rurals i comunitats d’escassos recursos, el programa ‘Una Escuela, Una 
Granja’, en escoles d’educació primària, i la capacitació i suport tècnic per iniciatives 
agrícoles i ramaderes, basats en l’ús sostenible dels recursos naturals. 
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La feina, no és poca, no només es creen o es mantenen àrees naturals protegides per 
les generacions futures, sinó que s’han d’oferir alternatives productives que aportin 
solucions de forma ràpida i de baix cost. A nivell mundial, la regió de l’oest de la 
Patagònia, es considera única per la seva espectacularitat paisatgística i pel seu baix 
índex de població. No obstant, la majoria del seus pobladors rurals, tant natius com 
vinguts de fora, són pobres o indígenes. Han quedat relegats en les terres de menys 
valor, i és aquí, on centenars de famílies lluiten per subsistir, a base de la cria de 
cabrits i ovelles. 
 
Es crea d’aquesta manera, un cercle en el que els recursos naturals, es deterioren 
progressivament, generant encara més pobresa. Per a trencar aquesta tendència, s’ha 
de donar suport al desenvolupament, però amb un sentit social i ambiental. S’han de 
facilitar les eines i coneixements per a que els mateixos pobladors rurals aprenguin els 
nous models productius, en base a visualitzar ràpidament els avantatges que tenen 
respecte a l’ús tradicional. 
 
 
 

Una Escuela, Una Granja 
 
La majoria dels centres educatius rurals, compten amb menjador escolar. Tot i això, en 
les zones més allunyades, on el fred i els vents no permeten a les comunitats 
autòctones, diversificar la dieta amb verdures i enfortir la producció local, s’hi troben 
molts casos de nens entre 6 i 14 anys que presenten greus deficiències vitamíniques. 
 
Molts nens recorren uns quants quilòmetres pel camp per arribar a l’escola, i mai 
abans havien vist créixer llegums i verdures. A ells, els aliments, els arriben en caixes, 
paquets, o llaunes. Els aliments més habituals, són la ‘yerba mate’, la llet i pa, o 
galetes per esmorzar, i sopes, guisats, o fideus al migdia. 
 
Molts pocs menjadors escolars es troben amb condicions d’incorporar verdures i fruites 
fresques a la seva dieta. És per això que s’impulsa un canvi concret en aquestes 
escoles que es troben allunyades de tot, menys de la pobresa. 
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Des del 2005, Cruzada Patagónica, amb el recolzament de ‘Chevron Texaco 
Argentina’, es desenvolupa aquest programa, que pretén cobrir un total de trenta 
escoles rurals, de les quals, onze són per la zona nord del Neuquén, quatre per la 
zona sud de la mateixa província, i quatre més pel nord de la província de Río Negro. 
Durant l’etapa entre els anys 2006 i 2007, es va continuar fent el seguiment de les 
tasques de les quinze escoles anteriorment numerades, i es va continuar l’activitat 
amb la construcció de quatre hivernacles més a la zona sud del Neuquén, quatre a la 
zona sud-est de Río Negro, quatre a la zona nord-oest de Chubut, i tres a la zona 
centre oest de la mateixa província. 
 
‘Una Escuela, Una Granja’, és un 
programa dissenyat per arribar a un 
miler de nens, i uns cent cinquanta 
docents, entre professors, directors i 
auxiliars, de les seves respectives 
institucions escolars, i procurar que 
aquests nens transmetin els 
coneixements a les seves llars, per a 
que els seus pares desenvolupin cultius 
en hivernacles. 

 

 
 

Alumnes cultivant enciam en hivernacles de l’escola a Colipilli. 

Foto P. Sutton.

 
Les fites del programa són àmplies i ambicioses. No només es tracta de construir 
hivernacles, per a que les escoles dels paratges rurals allunyats puguin proveir-se de 
verdures, sinó que el programa també busca posar a disposició dels pobladors, eines 
per enfortir l’educació en l’àmbit rural; 
 
- Desenvolupant una estratègia per aplicar en el camp didàctic i productiu. 
 
- Millorar l’alimentació dels alumnes a través dels seus propis descobriments. 
 
- Aconseguir un canvi d’actitud en les famílies dels alumnes. 
 
- Enfortir les escoles que es troben en les zones més desfavorides. 
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Les primeres conclusions, són més que satisfactòries, 368 alumnes de les 11 
escoles, per on s’han executat, o s’està executant el programa, s’alimenten amb 
verdures com la remolatxa, bledes, raves, etc. produïdes per ells mateixos, i que 
anteriorment desconeixien. 
 
 
 

Iniciatives en comunitats rurals 
 
La iniciativa productiva dels hivernacles familiars sorgeix com a resposta dels 
següents factors: 

 
- El canvi de condicions climàtiques, que fa insuficient la producció en els horts de 

verdura en els mesos d’estiu, sumat als difícils i llargs hiverns, que no permeten a 
les famílies, cultivar verdura més de quatre mesos l’any. 

 
- Els difícil accés a les verdures, per part de les famílies, que només les podien 

comprar a Junín de los Andes, o bé a través de venedors ambulants. 
 
- Paral·lelament, al ‘CEI San Ignacio’, es va començar a prioritzar el cultiu de 

verdura a l’hivern, i a provar diferents estructures d’aquesta tecnologia. Tot això, 
va influir a la extensió de la construcció d’hivernacles al camp. 

 
La iniciativa, va tenir un gran impuls gràcies al recolzament inicial de la ‘Fundación W. 
K. Kellog’, i després va continuar creixent per mitjà d’aportacions individuals, 
d’empreses i altres fundacions. Com a resultat, des del 1998, fins avui, s’han construït 
més de noranta hivernacles, tots ells, destinats a famílies de comunitats d’escassos 
recursos. 
 
Els resultats, són sorprenents, els pobladors, no només han adquirit un ampli ventall 
de verdures en la seva dieta, sinó que a més, poden comercialitzar-la molt fàcilment 
entre els pobladors de les mateixes comunitats. L’èxit és tal, que moltes famílies ja 
tenen un segon hivernacle, construït per ells mateixos, i que destinen majoritàriament 
a l’intercanvi, per d’altres productes dels que en tinguin mancances. 
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La modalitat per al desenvolupament d’aquesta activitat, és una iniciativa conjunta 
entre els pobladors i la organització. Ells aporten els materials que tenen a disposició, 
fustes per portes, filferro, etc. Per part de Cruzada Patagónica, s’ofereix 
l’assessorament tècnic i la mobilitat a les famílies durant quatre mesos, posa a 
disposició canyes i el plàstic de cada 
hivernacle. L’equip tècnic, es conforma 
per una assistent social, un enginyer 
agrònom i un docent. 
 
D’aquesta manera, es col·labora amb 
famílies de forma directa, recolzant-les 
per a millorar i diversificar les seves 
activitats productives; pastures, coberts,  

 

 
 

Hivernacle comunitari en plena producció, Costa del 

Malleo, comunitat Mapuche Painefilú.         Foto: P. Sutton. 

apicultura, agroturisme, i eco-turisme, etc. Es prioritzen aquells paratges de les 
comunitats amb menor presència d’institucions de desenvolupament, ja sigui per 
l’aïllament geogràfic, o pel deteriorament del recursos naturals.
 
L’èxit d’aquestes iniciatives, foren motiu de la difusió global a través de la pàgina web 
de les Nacions Unides, en la Cimera de la Terra sobre desenvolupament sostenible, 
realitzada el 2002 a Johannesburg, Sud-Àfrica. 
 
 
 

L’educació per a adults 
 
És una de les propostes educatives que inclou el ‘CEI San Ignacio’ des dels seus 
inicis. Ofereixen l’educació primària als adults i joves, que per l’edat o la repetició de 
cursos, han abandonat l’escola primària rural, abans de superar l’educació bàsica. 
 
Es presenta amb dues modalitat, una de presencial i una de semi presencial. La 
segona és la que prefereix la majoria, més de 60 adults, tant homes com dones, reben 
setmanalment, en els seus llocs de residència, la visita de professores, que amb grups 
d’alumnes reduïts i heterogenis en quant a coneixements i competències, des 
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d’alfabetització inicial, fins als continguts corresponents  als tres cicles de primària, 
necessaris per obtenir el graduat escolar. 
 
Cal destacar que el ‘CEI San Ignacio’, 
és la única institució que ofereix 
aquesta possibilitat d’educació, 
summament important per als 
pobladors rurals, que per diferents 
motius d’edat, responsabilitats 
familiars i laborals, distàncies, 
dificultats en quant a mitjans de 
comunicació i transport, inclemències 
del temps, etc, no poden accedir a les 
propostes d’educació presencial que 

s’ofereixen a ‘Junín de los Andes’, o 
inclòs a la vall de ‘Sancabao’. 
 

 
 

‘Centro Comunitario Ayelen’, paratge d’ ‘Aucapan Abajo’. 

Foto: J. Cabanes, oct. ’07. 

 
Per una altra banda, les temàtiques tractades a les classes de la modalitat semi 
presencial, recullen les inquietuds i necessitats més bàsiques dels alumnes, des de 
com aprendre a firmar –pas fonamental per a la conformació de la identitat i la 
individualitat – fins com tractar amb els diners, i com introduir variants en l’alimentació, 
per a una millora nutricional. És tal l’èxit de la proposta, que els pobladors aturen les 
camionetes de l’escola per a consultar la possibilitat d’afegir-se als grups d’estudi, o 
rebre-les a casa. 
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IV. SERVEIS SOCIALS 
 
 
 
S’ofereixen nombrosos serveis a les comunitats rurals més necessitades, si bé en 
emergències, no dubten en donar el seu recolzament. L’eix de treball, no es basa en 
l’assistència, funcionen com a facilitadors per a que el desenvolupament per a ells no 
sigui una utopia, aporten solucions a problemes que durant molt de temps han estat un 
obstacle per a que la gent pogués accedir a l’educació, i una millora en la qualitat de 
vida. 
 
Diàriament, es traslladen les 
alumnes des del ‘CEI San 
Ignacio’ als albergs 
femenins que la entitat ha 
construït a Junín de los 
Andes. També pels diferents 
recorreguts per les 
comunitats rurals, en un radi 
que avarca dels 30 als 400 
Km, portant els alumnes de  

l’escola a casa, i viceversa. Les grans distàncies i 
la precarietat dels camins, constitueixen, sense 
cap dubte una de les  majors dificultats pel 
desenvolupament de les regions. 
 

   
 
Vehicles pel transport d’alumnes. 

Foto: arxiu FCP. 

 

 
 

Fires de roba 
 
Així com també amb altres tipus d’esdeveniments, les fires es realitzen en el camp i en 
els barris perifèrics. Possibiliten que els pobladors d’escassos recursos accedeixin a 
béns necessaris, amb preus simbòlics. A més, la fundació compta amb un local 
anomenat ‘La Tiendita’, que és oberta tots els dies de la setmana, darrera de la oficina  
de la fundació , a Junín de los Andes. 
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La recaptació de tots els 
objectes i productes 
venuts, serveix per a 
finançar el viatge del 
camió de la fundació a 
Buenos Aires, per a la 
recol·lecta de les 
donacions. 

 
 

Voluntaris a Buenos. Aires. carregant donacions al camió, en el dipòsit que la 

Fundación té a Victoria. 

Foto: P. Santini.

 
 

Els seminaris 
 
Aquests esdeveniments dedicats a la cultura mapuche, tendeixen a revaloritzar-la en 
els seu conjunt, englobant aspectes d’organització, economia, i espiritualitat. Es 
coordinen per mitjà d’un mestre amb coneixement de la llengua, el ‘Mapudungun’, 
última llengua aborigen que sobreviu a la Patagònia argentina, i es realitzen sortides 
de camp. 
 
El ‘CEI San Ignacio’ propicia l’educació intercultural, considerant que hi conviuen joves 
de més de vint paratges diferents. A l’escola no s’imparteix l’educació bilingüe perquè 
els alumnes són majors de catorze anys, i arriben escolaritzats en l’idioma espanyol, 
no obstant, sis de cada deu alumnes parla el ‘mapudungun’ a casa seva o l’entenen. 
 
Els alumnes que provenen de les comunitats ‘mapuches’ valoren aquests tipus 
d’iniciatives, ja que els permet la revalorització de la seva cultura, des d’un àmbit 
favorable, positiu, i de desenvolupament, com és l’escola. 
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Trobades de dones mapuches 
 
La primera trobada de la dona – ‘Quiñe Traum Zomo’ -, fou 
entre el 4 al 6 de març de 1995. Cinquanta dones de totes les 
edats, de les comunitats de la zona sud del Neuquén, van 
arribar a compartir la història, la cultura, els somnis i les 
inquietuds, així com també a intercanviar coneixements. Es 
van realitzar assemblees i es van organitzar tallers pràctics 
de plateria, ceràmica, teixit, plantes medicinals i records 
sobre la vestimenta tradicional. 

 

 
 

Trobada de dones mapuches. 

Foto: arxiu FCP. 

 

 
La segona trobada de la dona – ‘Epu Traum Zomo’ -, es va realitzar el 9 i 10 del 
desembre de 1997, l’event, no fou tan significatiu com el primer, en especial per raons 
de falta de compromís i comprensió amb la trobada i la gent, i el fet que quasi tot 
l’esdeveniment fou en llengua ‘mapuche’ –‘mapudungun’-, sense traducció a 
l’espanyol. 
 
Aquesta segona trobada de la dona, fou finançat per F. W. W. Kellog com part d’un 
projecte anomenat ‘Nehuentun’. Es celebraren assemblees, i exposicions d’artesania, 
en lloc de tallers. Es va convidar una organització xilena, el missatge de la qual era la 
necessitat d’organitzar-se. També es va aprofundir en la saviesa de la salut, amb 
motiu de l’assistència d’una ‘machi’’ (dona de més edat i de més experiència de la 
tribu, que se la considera la sacerdotessa de la comunitat i la coneixedora de les 
tradicions medicinals, i que en qualsevol celebració, aquesta es situa de cara cap a 
l’est, i tot els demés, en la mateixa direcció, però en segona línia). No es troben en la 
part argentina de la serralada, dones ‘mapuches’  d’aquestes característiques, tot i que 
sí es troben líders religioses, però que no estan preparades en les tradicions 
medicinals. S’espera que ‘Unmay’, organitzi la tercera trobada de la dona. 
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Les aliances 
 
Amb l’escola ‘St. Brendan’s’, des del 1998, és un altre dels punts de suport de la 
fundació. Es tracta d’una escola privada de Buenos Aires, amb la que s’ha format un 
vincle sorgit a partir dels valors que comparteixen en l’educació dels alumnes 
d’ambdues escoles. 
 
La condició d’aïllament dels joves de la Patagònia, i la convicció de la necessitat 
d’educar a partir del coneixement de la realitat i de la gent, va portar a les dues 
institucions a planejar viatges de convivència, que van ser el punt de partida de la 
relació actual, i fruit de la mateixa són; la construcció del primer alberg per a noies i 
nenes alumnes de l’escola. ‘La Casa de Alejandra’, per part de la comunitat educativa 
del ‘St. Brendan’s’, periòdiques donacions d’aliments, roba i mobiliari, intercanvis 
d’estudi i colònies esportives, recepció de la gira anual dels alumnes del ‘St. 
Brendan’s’ a Junín, i xerrades periòdiques de membres de la fundació a alumnes i 
pares del ‘St. Brendan’s’. 
 
Existeix també una aliança amb la ‘Asociación Civil Mapuche Unmay’ (que significa 
‘quan surt el sol’, en llengua mapuche), és una organització social, que té per objectiu, 
enfortir la organització interna de les comunitats, i crear vincles de comunicació amb 
les comunitats indígenes del país, promovent així, la cultura mapuche, propiciant el 
compliment dels drets i obligacions amb identitat cultural, diferent però que pertany a la 
nació Argentina. Cruzada Patagónica, fou convocada pels que integren aquesta 
iniciativa, i considerant la seva tasca d’enorme valor, la recolzen decididament. De fet, 
a més d’oferir finançament en vàries qüestions puntuals, i suport en gestions de tota 
índole, els han donat un immoble on construeixen la seva seu social a Junín de los 
Andes. 
 

  
 
Textileria Mapuche; art de dones. Virginia tropán i Vanesa Mellao comparteixen filat. Productes tèxtils manufacturats. 

Foto: J. Rossi. 
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Cruzada Patagónica ha creat una aliança amb ‘Unmay’, amb una estreta relació amb 
la confecció de textileria mapuche, artesanies de fusta i taller de plateria, aquest últim, 
es troba en plena producció de rèpliques tradicionals mapuches. La iniciativa, permet 
el ressorgiment d’aquest art, que s’havia oblidat, i permet crear noves fonts de treball 
per a joves de les comunitats. Aquest major contacte amb artesans, la capacitació i 
l’intercanvi d’experiències, obren sense cap dubte, millors possibilitats per al 
desenvolupament. 
 

           
 

Roberto Quintrequín amb el seu fill, treballant la fusta. 

Foto: arxiu FCP. 

 
 

Informàtica per a educació 
 
A finals de l’any 2000, ‘Fundación Cruzada 
Patagónica’, va formar part d’un consorci 
d’organitzacions socials civils integrades per 
quatre fundacions més. Aquest consorci, 
estava a càrrec de la logística del “Programa 
Repsol-YPF de Informatización Escolar”, 
definint quines eren les escoles que 
necessitaven d’equipament informàtic a la 
província del Neuquén. 
 
‘Fundación Cruzada Patagónica’ fou l’entitat 
escollida a la província per a dur a terme la 
distribució de tres-cents sis equips informàtics,  
 

amb les corresponents 
impressores en vuitanta-tres 
establiments educatius. Es 
recorreren més de 4500 Km 
dins del Neuquén, coneixent 
escoles de paratges remots. 
 

 
 

Classes d’informàtica. 

Foto: arxiu FCP.
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I. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, és una associació sense ànim de lucre formada 
dintre l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona –E.P.S.E.B.-, per 
estudiants motivats en el camp de la cooperació i dintre de l’àmbit de la construcció. 
 
Es tracta d’un col·lectiu d’alumnes que van decidir formar una associació amb una 
activitat ben marcada, que és la realització de projectes de cooperació internacional, 
amb una dedicació totalment voluntària. 
 
L’objectiu principal es basa en donar resposta a aquelles necessitats constructives de 
les que necessiten les zones i poblacions més desfavorides, amb ajudes concedides 
gràcies a les campanyes de recollida del 0,7%, impost dedicat a pal·liar el deute extern 
dels països més pobres. És per això, que la dedicació principal és l’execució de 
projectes de cooperació internacional. 
 
Per a tot això, és necessari que l’associació sigui coneguda per aquests organismes 
que treballen en els llocs de destí, és necessari també que el projecte estigui d’acord 
amb la filosofia de l’associació, i que els mitjans humans i tècnics permetin el 
desenvolupament del mateix; tant en la participació voluntària dels membres  
d’ A.T.S.F. com en la participació de l’organisme que actua com a contrapart, i la 
concessió del ajuts econòmics, tant per als materials com per al desplaçament dels 
voluntaris encarregats del desenvolupament del projecte. 
 
En aquest apartat es donaran a conèixer tots aquells factors que fan possible la 
existència i el funcionament de l’associació, així com també de la realització dels 
projectes, des de la organització interna, fins a la execució del projecte. 
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II. LA INSTITUCIÓ 
 
 
 

Contacte 
 

Nom: A.T.S.F. Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. 
Adreça: Av./ Doctor Marañón 44-50, 1a planta. Despatx 129. 
Població: Barcelona   Codi postal: 08028 
Telèfon: 93 401 10 51  Fax: 93 401 25 80 
Correu electrònic: atsf.bcn@gmail.com 
NIF: G - 64176134 
Projecte: Construcció d’una nova escola agrotècnica a la Vall de Cholila, província del 
Chubut, Argentina. 
Persona responsable del projecte: Joel Cabanes Llort. 

 
 
 

La nostra missió 
 
És satisfer les necessitats d’infants i joves principalment en l’àmbit educatiu i sanitari. 
Això es pot fer gràcies a altres organitzacions que sol·liciten el suport tècnic, de 
manera que la col·laboració esdevé amb iniciatives pròpies de la zona pròpia dels 
beneficiaris, sempre que el projecte estigui d’acord amb la filosofia d’ A.T.S.F. 
 
Els fins de l’associació, passen per la realització de projectes de cooperació tant a 
nivell nacional com internacional, quedant-ne exclòs tot ànim de lucre. 
 
 
 

La creació 
 
A.T.S.F., és una associació sense ànim de lucre nascuda i eradicada a la E.P.S.E.B. 
Oficialment es va crear el juliol de l’any 2005, data en que es va registrar a la 
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Generalitat de Catalunya, tot i que la seva activitat es desenvolupa de forma 
extraoficial des del 2004. Anys enrere ja hi havia hagut alguns alumnes que havien 
promogut aquesta iniciativa, però l’activitat no fou registrada ni transmesa i en el 
ressorgiment de l’activitat l’associació es trobava en la situació que ningú se’n feia 
càrrec. 
 
Amb la denominació ‘Arquitectes Tècnics Sense Fronteres’ es constitueix l’associació, 
que regula les seves activitats segons la llei d’associacions 7/1997 de 18 de juny de 
l’any 1997 (DOGC 2423, de dia 1 de juliol del 1997), la llei orgànica 1/2002 de 22 de 
març de 2002 reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002), 
i segons els estatuts de l’associació, renovats l’any 2008. 
 
El domicili oficial de l’associació s’estableix a l’ E.P.S.E.B., a l’Av. / Doctor Marañón, 
núm. 44-50, 1r pis, despatx 129. 
 
L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el seu domicili social i en relació a la 
activitat que s’hi desenvolupa com a escola d’Arquitectura Tècnica, no obstant això, 
també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica 
sigui de caràcter local, estatal, o internacional, relacionada amb les activitats de 
l’associació. 
 
Poden formar part de l’associació totes aquelles persones de més de divuit anys, ja 
siguin estudiants, o professionals de la professió, i altres persones i associacions 
vinculats en el món de la construcció. S’ha de presentar una sol·licitud per escrit a la 
Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la qüestió en la primera reunió que 
tingui lloc, i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata. 
 
 
 

El projecte A.T.S.F. 
 
Tractant l’associació com a projecte, va tenir el seu inici als voltants del 1998, fou un 
projecte promogut per estudiants de l’escola, els quals coincidien amb una actitud 
d’actuar en el sector humanitari dintre del camp de la construcció. Durant aquesta 
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primera etapa es dugueren a terme molt poques accions, de les quals no en va quedar 
cap registre més que el record d’alguns alumnes i d’alguns professors. Això se suposa 
que s’ha donat d’aquesta manera degut al propi caràcter de funcionament per part del 
estudiants, és a dir, l’escola és un cicle amb un principi i un fi determinats que són els 
que marquen els estudis, és lògic doncs que qualsevol persona en formació obeeix a 
una conducta de permanència temporal a l’escola, l’alumne es forma durant els estudis 
i quan aquests acaben normalment s’acaba el cicle d’estada a l’escola i de totes les 
activitats que se’n deriven, per tant, el funcionament de l’associació respon a cicles 
rotatoris, els quals acaben si quan un grup d’estudiant que finalitzen el seu cicle no 
tenen la participació de nous estudiant que comencen el seu cicle. És així com 
A.T.S.F. simplement va deixar d’actuar, no es donà el cicle de relleu, i per tant, es va 
quedar sense motor per seguir actuant. 
 
Més tard i concretament durant l’any 2003, i promogut pels estudiants que funcionaven 
activament en la delegació d’estudiants, es va donar lloc al ressorgiment de 
l’associació proposant la seva reactivació amb els alumnes interessats en aquest 
camp. A causa d’un anunci publicat a la revista del col·legi, la ‘Din-A-3’, es feu la crida 
per a reunir-se de nou i plantejar si a la nova situació se li podria donar continuïtat. 
 
La resposta fou un èxit, i un nombre de entre quinze i vint persones es van disposar a 
treballar de valent per a tirar el projecte endavant. Els primers problemes no trigaren 
en aparèixer, essent els principals aquells que tenen referència amb la subvenció dels 
projectes de cooperació a realitzar, ja que per mitjà del que coneixem com sistema del 
‘boca orella’, projectes a desenvolupar n’hi havia. Es començà a gestionar la 
construcció de latrines en un poblat de Guinea, del qual hi havia un alumne que 
cursava els estudis a l’escola, i se’n realitzà la primera etapa de reconeixement del 
terreny per part de tres membres de la delegació d’estudiants i de l’associació radicada 
també a l’escola en la rama d’Enginyeria Topogràfica ‘Geòmetres Sense Fronteres’ 
 –G.S.F.-, aquest projecte finalment es realitzà amb la col·laboració d’una estudiant de 
l’escola d’arquitectura tècnica de Galícia, a causa de la finalització d’una etapa 
d’estudiants de la que no es produí completament la rotació, pel que no hi havia 
mitjans humans per a l’execució del projecte. 
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El gran èxit d’aquest grup tan gran de gent disposada a treballar en l’associació 
renascuda el 2004, es volatilitzà en cosa d’un parell d’anys, pel que la situació 
esdevingué en que hi havia moltes activitats començades i per a dur a terme pel 
nombre de gent que activament es dedicava a l’associació. Aquest fet va provocar 
plantejar seriosament com portar a terme totes aquelles activitats sense que A.T.S.F. 
deixés de funcionar. Ha estat una època llarga i difícil entre el 2004 fins l’actualitat, en 
que tots els membres de l’associació portaven diferents projectes a terme, i a més, es 
cuidaven de la gestió de l’associació, que va comportar renovar els estatuts i 
replantejar el funcionament d’ A.T.S.F. per a que la contínua activitat d’aquesta no es 
parés. Durant aquest període s’ha d’anomenar també la gran motivació per part del 
membres, ja que l’associació va rebre la col·laboració d’ alguns professors de l’escola 
que es van oferir, a part de la completa acceptació de l’associació per part de l’escola, 
al cedir un espai i els mitjans necessaris per a que l’associació pogués desenvolupar 
les seves activitats. 
 
Actualment la situació sembla mostrar que el gran problema del relleu estudiantil 
estigui solucionat de moment, ja que és un problema que constantment i quadrimestre 
rere quadrimestre, pot afectar de manera fulminant al funcionament de l’associació. 
Però el problema principal segueix afectant al desenvolupament dels projectes a 
realitzar així com al mateix desenvolupament de l’associació, és el fet de la recerca de 
subvencions per a la realització dels projectes un cop ja s’ha portat a terme l’estudi del 
mateix i l’acceptació per part de l’associació, així com la realització de la primera 
etapa, el primer viatge de contacte i reconeixement del terreny, molts cops a càrrec 
dels mateixos estudiant que es desplacen a la zona en qüestió. 
 
Hi ha una gran diversitat de persones, la majoria estudiant de la pròpia escola, amb 
diferents pensaments que s’interessen per l’associació, amb ganes i iniciatives de 
diferents caràcters, però que amb experiència en l’associació i des d’una visió exterior, 
en general sembla que es troba poca predisposició per a marcar el funcionament de 
l’associació a partir d’una organització i gestió ben marcades, fet que es considera 
força important degut al sistema de funcionament, i és per això que aquest serà un 
dels punts, juntament amb d’altres, a tractar en el capítol de conclusions i propostes. 
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Integrants i participants 
 
L’associació està formada i funciona principalment per alumnes de l’escola que 
comparteixen les mateixes inquietuds, i que amb dedicació voluntària i entre tots, 
existeix la capacitat d’organitzar i gestionar l’associació, així com també de participar 
en els projectes de cooperació, més o menys activament. En la participació dels 
projectes cal nombrar també la col·laboració d’alguns professors, tant en 
assessorament com en la realització de contactes, i tutelatge dels projectes en els 
casos de Projectes Finals de Carrera –P.F.C.-. 
 
En funció de la voluntat i la dedicació personal de cada individu existeixen diferents 
maneres de formar part de l’associació, ja que es parteix de la idea que hi ha persones 
que tan sols col·laboren en algun projecte en concret, i n’hi ha que a més es dediquen 
a la institució. Tot seguit es nomenaran aquestes maneres de dedicació, de major a 
menor grau i fent referència als estatuts de l’associació. 
 
Hi ha la figura de soci, que són aquelles persones que dóna d’alta la Junta Directiva, i 
que s’encarreguen de tirar endavant l’associació i fer-la evolucionar i créixer amb el 
desenvolupament de les diferents tasques i activitats, i tenen el dret de veu i vot en 
qüestions pròpies de l’associació, tots ells juntament amb els socis que conformen la 
Junta Directiva formen l’Assemblea General. 
 
Una altra de les formes de participació és com a soci benefactor, que són aquelles 
persones que en certa manera es preocupen per A.T.S.F. i ajuden amb tasques 
pròpies de l’associació. També es pot participar com a col·laborador, que ve a ser la 
figura d’aquelles persones que realitzen un projecte. Per últim hi ha la figura dels 
simpatitzants, que són aquelles persones que per la seva vinculació o participació en 
l’associació, o per raó de la seva aportació directa o indirecta als fins de l’associació, 
es fan mereixedors d‘aquesta distinció prèvia resolució de la Junta Directiva. 
 
Segons els estatuts de l’associació, els drets dels socis de l’associació són els 
següents: 
 
o Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
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o Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
 
o Exercir la representació que se’ls ofereixi en cada cas. 
 
o Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, 

d’acord amb les normes legals i estatutàries. 
 
o Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics. 

 
o Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva 

o dels mandataris de l’associació. 
 
o Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
 
o Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
 
o Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
 
o Formar part dels grups de treball. 
 
o Posseir una còpia dels estatuts. 
 
o Consultar els llibres de l’associació. 
 
Els deures dels socis de l’associació segons els estatuts són els següents: 
 
o Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-

les. 
 
o Contribuir al sosteniment de l’associació, amb el pagament de quotes, derrames i 

altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb 
aquests. 
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o Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
 
o Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l’associació. 
 
Són causes per ser donat de baixa de l’associació segons els estatuts: 
 
o Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva 

decisió a la Junta Directiva. 
 
o No complir les obligacions estatutàries. 
 
o No realitzar lleialment i amb professionalitat les tasques encomanades per 

l’associació quan aquestes hagin estat acceptades per l’interessat. 
 
 
Altres formes de pertànyer a l’associació. 
 
Es pot pertànyer a l’associació mitjançant la fórmula de soci benefactor i de 
simpatitzant, que seran persones físiques (majors de 18 anys) o jurídiques. Han de 
presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, que la resoldrà en la primera 
reunió que tingui lloc i la comunicarà en la pròxima Assemblea General. 
 
Són drets dels socis benefactors de l’associació segons els estatuts: 
 
o Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions de l’Assemblea General. 
 
o Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics. 

 
o Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva 

o dels mandataris de l’associació. 
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o Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
 
o Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
 
o Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
 
o Formar part dels grups de treball. 
 
o Posseir un exemplar dels estatuts. 
 
o Consultar els llibres de l’associació. 
 
Són deures dels socis benefactors segons els estatuts: 
 
o Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-

les. 
 
o Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
 
o Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l’associació. 
 
Els simpatitzants són persones físiques o jurídiques que destaquen per les seves 
especials condicions o que per raó de la seva aportació, directe o indirecte, als fins de 
l’associació es fan mereixedors d’aquesta distinció, prèvia resolució de la Junta 
Directiva. I per decisió de la mateixa Junta Directiva pot ser nomenat Soci Honorari. 
 
En la figura de Soci Honorari, no es tenen obligacions, i els drets seran els mateixos 
que els dels membres simpatitzants, i tampoc no hauran de pagar quotes o derrames. 
 
Són drets dels simpatitzants de l’associació segons els estatuts: 
 
o Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
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o Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
 
o Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
 
o Posseir un exemplar dels estatuts. 
 
Són deures dels simpatitzants de l’associació segons els estatuts: 
 
o Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-

les. 
 
o Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
 
o Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l’associació. 
 
Tot i formar part igualment de l’associació encara que amb menor càrregues de 
responsabilitat -que sempre és la que ofereix cadascú voluntàriament-, la persona 
interessada es pot donar de baixa de l’associació, segons els estatuts, pels següents 
motius: 
 
o Si ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva 

decisió a la Junta Directiva. 
 
o Si no es satisfan les quotes fixades. 
 
o Si no es compleixen les obligacions estatutàries. 
 
Una altra manera de participar amb l’associació és com a col·laborador. Els 
col·laboradors són persones físiques o jurídiques que poden col·laborar en la 
consecució de l’objecte social de l’associació. 
 
Els drets dels col·laboradors són els que els hi atorgui l’Assemblea General, així com a 
assistir a les assemblees generals amb veu i sense vot, i poder designar una persona 
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que els representi a les reunions del consell rector, amb veu i sense vot quan hi hagi 
un nombre superior a 10. 
 
Els expatriats o traslladats al lloc on es desenvolupen els projectes en cap cas 
responen a la funció de representació d’ A.T.S.F., sinó que ho fan com a 
col·laboradors a tots els seus efectes. 
 
A.T.S.F. es desvincula de qualsevol responsabilitat dels expatriats, havent de 
contraure aquests una assegurança obligatòria, de forma individual i amb unes 
cobertures mínimes en quant a responsabilitat civil, atenció mèdica, repatriació i/o 
transport de familiars, i indemnitzacions per accidents i/o lesions incloent-hi la mort. 
 
 
 

La filosofia 
 
La filosofia de l’associació és basa en satisfer les necessitats dels projectes en els que 
col·labora. Es realitza una auditoria de tots les projectes dels que se’ns sol·licita suport, 
i és aquí on s’apliquen els criteris d’acceptació del projecte, que sorgeixen a causa de 
la voluntat de portar una línia de treball marcada per uns pensaments específics. 
 
Principalment es pretén col·laborar en el desenvolupament de sectors de població amb 
una problemàtica específica i principalment en els camps educatius i sanitaris, es 
tracta de la necessitat del suport tècnic en la construcció, i l’ajuda en la recerca de 
finançament per a aquestes, buscant sempre d’invertir els recursos econòmics a la 
zona d’actuació, de manera d’oferir una múltiple ajuda, que es basa en aconseguir 
materialitzar el projecte, i invertir en la mateixa zona, respectant la construcció 
tradicional de cada indret, i tractar d’implicar els sectors de població beneficiària 
sempre que sigui possible, de manera que si en algun moment posterior a la 
col·laboració s’esdevé la necessitat de realitzar una petita actuació, no serà necessària 
ni la nostra presència ni els nostres recursos. 
 
La filosofia es reflexa en els estatuts de l’associació i en els procediments de treball i 
actuacions del dia a dia. La organització és semblant a la d’associacions similars, 
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formada per socis, col·laboradors, i simpatitzants. La Junta Directiva és la que segons 
els estatuts s’encarrega de gestionar el funcionament de tots els participants amb les 
diferents comissions de treball, i organitzar les tasques per a l’evolució i el creixement 
de l’associació. 
 
 
 

Organització de l’associació 
 
Una associació d’aquesta tipologia la forma un grup de persones que es dediquen a 
portar a terme activitats relacionades en l’entorn del camp al que es dediquen, com el 
de la construcció en el cas d’ A.T.S.F. Dur a terme aquestes activitats comporta uns 
drets i uns deures que venen marcats per la llei, ja que és aquesta la que s’encarrega 
de vetllar  per la seguretat i la legalitat de les agrupacions, i de la forma i finalitat de 
llurs actuacions. 
 
Entre d’altres aspectes burocràtics qualsevol associació que desenvolupi la seva 
activitat ha d’ésser donada d’alta a la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’aprovació 
dels estatuts redactats i aprovats en Assemblea General. Aquest fet incideix 
directament en la organització ja que en aquest document entre d’altres apartats, n’han 
d’aparèixer obligatòriament uns de concrets i que generalment fan referència als 
òrgans que formen l’associació amb les seves figures corresponents. I és en aquest 
document on es determinen moltes formes d’actuació, tant a nivell d’assemblea i Junta 
Directiva, com dels participants. És per això que els estatuts són una eina bàsica 
d’organització que manté el grup en mutu acord, tant en dur a terme actuacions com 
per a mantenir la filosofia i la posició de l’associació envers el seu entorn. 
 
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres està formada per socis. Els socis són els 
mateixos participants de l’associació que de forma individual expressen la voluntat 
d’ésser donats d’alta i constar en el registre de l’associació -sol·licitud que es tracta en 
la reunió de Junta Directiva més propera a la sol·licitud per tal d’acceptar o no-, i amb 
el que es dóna segons els estatuts,veu i vot en l’Assemblea General, que és 
l’organisme que escull l’òrgan de govern, la Junta Directiva, i en definitiva la direcció 
de l’associació. 
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En l’origen de l’associació es pensa que no es van arribar a redactar els estatuts, si 
més no, no es té la certesa de que s’entreguessin a la Generalitat de Catalunya per a 
ser donats d’alta. L’any 2003, quan es produí el ressorgiment de l’associació a causa 
d’un grup de gent amb les mateixes inquietuds, es redactaren uns estatuts amb tots 
els socis inclosos els fundadors. Aquest ressorgiment no va fallar en la seva escomesa 
del tot, en referència en el que ve a ser la continuïtat de l’associació, del voltant dels 
vint membres que foren al principi en quedaren amb els que s’involucraren de nou, al 
voltant de deu, juntament amb els projectes i activitats ja iniciats, fet que també va 
col·laborar com a motor de funcionament, els membres tenien activitats que portar a 
terme i per tant no començaven de zero. Ens situem sobre l’any 2004, llavors les 
reunions es celebraven a la delegació d’estudiants i cada membre treballava una mica 
per lliure o en petits grups, ja que l’associació no disposava d’espai propi on 
desenvolupar les seves activitats. Més tard i amb la col·laboració de professors de 
l’escola i la cessió d’un despatx -per compartir amb les demés associacions de l’escola 
que desenvolupen activitats de caràcter similar, com és G.S.F. en el camp de la 
topografia- a principis del 2007, concretament el 21 de març es va celebrar la 
inauguració, van motivar de nou un impuls d’ànim cap als membres. 
 
Durant el 2008 els estatuts es van redactar de nou, afegint als existents aspectes, amb 
l’assessorament jurídic corresponent, per tal de millorar el document qualitativament. 
Com és evident, degut al caràcter temporal de participació per part dels membres de 
l’associació, hi ha un flux gairebé constant d’entrada i sortida de socis, pel que a nivell 
intern ha d’estar controlat ja que tothom qui apareix als estatuts, es fa responsable en 
part dels drets i deures no només com a individu, sinó també com persona jurídica de 
l’associació, per això es controla a nivell intern de l’associació i per mitjà de les altes i 
les baixes dels socis, que les sol·liciten voluntàriament cada soci quan ho desitja. 
 
A nivell pràctic, s’ha de considerar que els interessos dels participants són molt variats. 
Hi ha qui tan sols participa en la organització i desenvolupament d’exposicions, hi ha 
qui participa en conferències, hi ha qui està disposat a donar un cop de mà en el que 
faci falta, hi ha el qui vol realitzar el P.F.C., hi ha qui es vol involucrar en un projecte de 
cooperació internacional, hi ha qui està disposat a participar a nivell tècnic, etc., i degut 
a la vulnerabilitat que en principi transmet una associació com la nostra també hi ha 
hagut algun cas en el que es pretenia canviar la línia filosòfica d’ A.T.S.F., les 
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possibilitats són tantes com les intencions de cada participant. A més, existeix un 
pacte intern i consensuat en el que no s’aplica cap tipus de jerarquia, principalment a 
causa de la condició de voluntariat de tots els membres de l’associació, d’aquesta 
manera els més experimentats són els qui guien a grans trets els passos dels menys 
experimentats, i tots els temes es tracten i es decideixen en l’Assemblea General, ja es 
tracti d’aspectes referents a projectes, organització, o desenvolupament d’activitats 
promocionals com exposicions i conferències entre d’altres. 
 
En diverses ocasions s’ha intentat dissenyar un organigrama de caràcter funcional, 
especificant els diferents camps que hi haurien d’aparèixer, però en la realitat, no s’ha 
arribat a implantar mai, fet que resulta feixuc si hi ha moviment d’entrada i sortida de 
membres, ja que és difícil endevinar qui i com porta –i fins i tot com desenvolupa– cada 
activitat, a part de les complicacions que pot comportar el fet de no funcionar seguint 
l’ordre de cap línia de treball establerta. 
 
Actualment no existeix un organigrama que marqui o indiqui el procés per a la 
realització d’activitats o a quina persona se li ha de comentar cada aspecte segons la 
temàtica a tractar, així com tampoc un document de Normativa de Règim Intern  
-document tipus Procés Normatiu de Treball, P.N.T.-, en el que es podrien indicar els 
passos i la metodologia a seguir per tal de mantenir intacta la filosofia, i la posició de 
l’associació enfront de l’entorn. És a dir, una altra vegada i degut al procés rotatiu del 
membres, ens trobem amb situacions d’aspecte organitzatiu que es repeteixen, fet que 
s’evitaria amb un correcte registre intern, indicant d’alguna manera com i quan fer la 
consulta, com per exemple els terminis de presentació dels formularis per a 
subvencionar els projectes, les activitats que es deriven en cada època de l’any, etc., 
per tal de poder fer un anàlisi de quines realment són viables i quines no, segons les 
possibilitats materials i humanes reals disponibles en el moment. 
 
Per tant, es pot dir que l’associació no respon a cap model definit organitzatiu, el 
funcionament es basa, fora de les èpoques d’exàmens i de vacances, en reunions 
setmanals o quinzenals en les que tots els participants que hi assisteixen debaten i 
decideixen les actuacions a realitzar en els pròxims dies, setmanes o mesos. 
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Gestió de l’associació 
 
La gestió d’una associació és molt complexa, i més si es té en compte que tots els 
participants hi estan implicats de manera voluntària i en cicles temporals indeterminats, 
pel que a la planificació de la gestió de cada tasca i/o activitat a realitzar, cal saber 
amb quines persones es pot comptar i amb quines no pel termini temporal que implica. 
A més a més, els camps d’aplicació són molt variats i diferents, s’han de gestionar els 
projectes de cooperació, les activitats com exposicions i conferències, les línies de 
treball de l’associació, etc., de manera que cada camp implica uns coneixements i 
aptituds força diferents, a part de la implicació que hi requereix. 
 
La gestió d’ A.T.S.F. implica tenir els coneixements bàsics de gestió d’una associació 
sense ànim de lucre, tant a nivell funcional i organitzatiu com legal, per tal de no 
incórrer en cap falta o negligència que comportés el no compliment legal, d’aspectes 
burocràtics, o responsabilitats de caràcter civil. I en el desenvolupament de les tasques 
és molt important tenir en compte tots aquests aspectes ja que sovint afecten al 
desenvolupament o manera d’actuar de cada una d’elles. És per això que en els 
estatuts es defineix a la Junta Directiva com a l’òrgan que determina quines accions i 
quines no es portaran a terme, distribuint a les comissions o grups de treball totes les 
activitats que derivin de cada acció i marcant-ne els paràmetres a seguir. 
 
Tot i que A.T.S.F. funciona des de l’any 2004, a finals del 2006 es dugué a terme una 
reestructuració de la Junta Directiva, ja que la majoria dels membres ja havien deixat 
l’activitat, tot i gràcies a la cessió per part de l’escola del despatx ha estat més fàcil 
desenvolupar les tasques i la vinguda de nous estudiants. Va ser llavors quan es va 
intentar realitzar un organigrama organitzatiu i funcional i s’intentà començar a fixar els 
diferents paràmetres d’actuació en un document que es pretenia que es conformés 
com a la Normativa de Règim Intern, anteriorment anomenada, que acompanyaria a 
l’organigrama organitzatiu i a l’organigrama funcional quan estiguessin elaborats, per 
tal de definir els processos i passos a seguir en les diferents actuacions que 
s’haguessin de portar a terme. El desenvolupament de l’organigrama es pretenia 
elaborar-lo des de l’experiència acumulada i de les diferents aportacions dels membres 
que conformaven en el moment l’equip actiu de l’associació, i que es pensà en funció 
de les tasques que origina cada actuació tenint en compte els coneixements que s’han 
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de tenir per a la realització de les diferents tasques, i la llibertat d’actuació i interacció 
per part del membres de l’associació, així fou com es va originar la primera divisió de 
tasques en comissions o grups de treball. Tot seguit i a grans trets s’expliquen les 
funcions i les activitats que van dirigides a cada comissió, segons el primer 
desenvolupament de sistema de gestió i organització creat en el sinus de l’associació. 
 
o La comissió de coordinació interna i burocràcia, tracta tots aquells aspectes 

relacionats amb els procediments, la legalitat, i les responsabilitats de l’associació. 
S’encarrega de convocar reunions a nivell de Junta Directiva, especifica i organitza 
els temes a tractar a les reunions, coordina tots els equips de treball, s’encarrega 
dels contactes interns de l’associació, busca professors que desitgin col·laborar 
d’alguna manera i tutelar els projectes que realitzin estudiants col·laborant amb 
A.T.S.F., i manté el contacte amb l’administradora de la universitat per a temes 
referents a utilització d’espais o recerca de recursos entre d’altres. 

 
o La comissió de coordinació de projectes, és aquella que gestiona els projectes en 

actiu, estudia les sol·licituds abans de presentar-les a la Junta Directiva, i guia als 
estudiants que col·laboren amb projectes. S’encarrega també de la recerca de 
nous projectes i nous contactes en funció del volum de projectes en actiu i mitjans 
humans disponibles, elabora un llistat de les contraparts involucrades en projectes 
ja realitzats (per tal de mantenir el contacte), assessora a les persones 
interessades en l’associació o estudiants atrets per la possibilitat de col·laborar en 
un projecte d’aquestes característiques, realitza una recopilació i ordenació dels 
projectes. Degut a la durada que implica realitzar un projecte d’aquestes 
característiques és molt important tenir una previsió de quants projectes es poden 
realitzar en cada període, ja que el que no es pot permetre és abandonar un 
projecte en el que la gent implicada i els beneficiaris en particular hi dediquen 
esforços i esperances. 

 
o La comissió de tresoreria, gestiona els recursos econòmics captats per 

l’associació, en les etapes de programació, control, recaptació i execució de 
pagaments, realitza un registre detallat per partides, de les entrades i sortides de 
socis de l’associació, elabora i controla el llistat de comprovants de pagaments i 
l’arxiu de rebuts d’ingressos, elabora el llistat de socis i de quotes (llibre de socis), 
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controla i actualitza l’estat de comptes, custodia els documents i llibres de 
comptabilitat. 

 
o La comissió de subvencions i recerca de recursos, realitza la recerca de 

subvencions susceptibles de requeriment per a l’associació, informa al grup sobre 
les bases i dates límit de les convocatòries, i crea i actualitza el calendari anual 
amb les dates de les convocatòries i els organismes als que opta l’associació 
durant l’any, segons els paràmetres de cada organisme. 

 
o  La comissió de relacions exteriors, promociona i prepara actes o material per 

donar a conèixer l’associació (imatge corporativa, tríptics, CD’s, samarretes, correu 
electrònic, fòrums, pàgina web, conferències, exposicions, xerrades, etc.), informa i 
capta nous membres i/o socis per a l’associació, manté el vincle de cooperació i 
contacte amb altres associacions, i manté el contacte extern en general de 
l’associació. 

 
Per a gestionar cada comissió es va pensar crear una figura de coordinador de 
comissió, aquesta la representaria un dels membres que segons la seva experiència i 
aptituds en tingués coneixement del funcionament, i que s’encarregaria d’organitzar les 
tasques per a que tos els membres hi poguessin treballar. A poc a poc i a mida que els 
nous voluntaris tinguessin interès de formar part del projecte A.T.S.F., aprendrien com 
gestionar l’associació i donar-li continuïtat, de manera d’intentar mantenir l’activitat tot i 
el caràcter –en general- de permanència temporal dels membres. Per a establir una 
base de gestió de les comissions i de l’associació en general es va pensar elaborar el 
document de Normativa de Règim Intern, de moment aplicant les experiències 
obtingudes fins a la data i ampliable en tot el que es considerés necessari en un futur. 
Aquest document seria com un manual d’instruccions, com, quan, i de quina manera 
s’efectua, o es preparen les actuacions per dur a terme, de manera que facilités la 
feina, i s’esdevingués de forma ordenada. 
 
A finals del 2008 però, esdevingué una segona reestructuració de la Junta Directiva, 
per motius de caràcter similar que en la primera. Actualment però, i com en els inicis 
es manté la idea de paritat entre els membres, i de no establir cap ordre jeràrquic en la 
presa de decisions, pel que tots els aspectes i idees es comenten en les reunions, i 
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que a totes aquestes se’ls dóna el caràcter d’Assemblea General, de manera que no 
s’han establert les comissions pròpiament, a cada activitat o tema tractat en les 
reunions s’assigna qui se’n farà càrrec segons la experiència i aptituds, sempre que la 
persona vulgui desenvolupar aquella funció voluntàriament. Tot i això en els estatuts 
de l’associació apareixen aspectes que es poden aplicar en la gestió, ja siguin 
aspectes de cada òrgan, de les funcions que s’hi ha de complir, de les figures que hi 
han d’aparèixer, de com i de quina manera es convoquen les reunions, etc., per això 
en fem referència en la següent extracció dels mateixos. 
 
 
L’Assemblea General. 
 
És l’òrgan sobirà de l’associació, els seus membres en formen part per dret propi i 
irrenunciable. 
 
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen per majoria relativa els assumptes que són competència de l’Assemblea. 
 
Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 
 
L’Assemblea General té la facultat de prendre decisions sobre qüestions pròpies del 
funcionament, gestió i organització de l’associació, com són: 
 
o Modificar els estatuts. 
 
o Escollir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. 
 
o Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, adoptar els acords 

per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de 
l’associació, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. 

 
o Acordar la dissolució de l’associació. 
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o Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
 
o Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
 
o Aprovar el reglament de règim interior, o Normativa de Règim Intern. 
 
o Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i 

les associades. 
 
o Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les 

baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 
 
o Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap 

altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té 
un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

 
L’Assemblea General, es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any. 
L’òrgan de govern, la Junta Directiva, pot convocar l'Assemblea General amb caràcter 
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 
nombre d'associats no inferior al 10%, en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins 
el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
 
Per a dur això a terme, es segueixen els següents passos: 
 
o L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que 

ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 
 
o La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 
actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació. 

 
o Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si 

no hi és, l'han de substituir successivament, el vicepresident o el vocal de més 
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antiguitat de la Junta. I ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la 
Junta Directiva. 

 
o El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el 

president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents. 

 
o Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la 

sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans de tota manera, l'acta i 
qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

 
o L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 

persones associades presents o representades.  
 
o El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia 

d'un o més assumptes per tractar i, si  ja s'ha convocat l'assemblea, sempre  que 
ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer 
directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però 
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia 
comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes 
parts de les persones presents. 

 
o En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de 

l'associació. 
 
o Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o 

representats. 
 
o Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, 

la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions 
similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a 
les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  A.T.S.F. – Arquitectes Tècnics Sense Fronteres 
 
 

 
  99 

Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria 
relativa dels socis presents o representats. 

 
 
La Junta Directiva. 
 
És l’òrgan de govern de l’associació, complint els acords presos per l’Assemblea 
General, organitza i gestiona l’associació en el seu funcionament, en tots els àmbits, 
gestió de l’associació i dels projectes, administració, tresoreria, etc. 
 
o Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el 

president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han 
de ser exercits per persones diferents. 

 
o L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per 

votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després 
d’haver acceptat el càrrec. 

 
o El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari 

sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre 
d’Associacions. 

o Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

 
o El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu 

mandat pot esdevenir-se per: 
 

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin 
els motius, 

 
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec, 

 
c) baixa com a membre de l’associació, 
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d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb 
el que estableix l’article 13.3 dels estatuts. 

 
o Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera 

reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci de l’associació 
pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

 
o La Junta Directiva té les facultats següents: 
 

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta 
Assemblea estableixi. 

 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

 
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació. 

 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes 
que els membres de l’associació han de satisfer. 

 
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords 
que s’hi adoptin. 

 
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici 
següent. 

 
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir. 

 
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 
normalitat. 
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i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els 
fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a 
terme així com també marcar-ne els paràmetres. 

 
j) Nomenar responsables que s’hagin d’encarregar de cada comissió de treball. 

 
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir: 

 
- subvencions o altres ajuts, 

 
- l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana. 

 
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit 
d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels 
fons es determina a l’article 29. 

 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i 
donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a 
algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada 
expressament. 

 
Funcionament de les sessions de reunió de la Junta Directiva: 
 
o La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el 

substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus 
membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 1 cop l’any. 

 
o S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 

president o bé si ho sol·licita un 10% dels socis que la componen. 
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o La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 

 
o Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que 

es convoquin amb set dies d’antelació, encara que, per causes justificades, poden 
excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els 
substitueixin hi és necessària sempre.  

 
o La Junta Directiva pren els acords per majoria absoluta. 
 
o Tenen validesa els vots dels presents i els vots representats o delegats pels no 

assistents. 
 
o La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 
terços del seus membres. 

 
o També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per 

exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en 
cada cas. 

 
o Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser 

signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, 
s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o s’esmeni, si és 
procedent, i ésser firmada pels assistents a la reunió. 

 
Com en qualsevol altre òrgan de govern, s’hi troben diferents càrrecs, que estableixen 
la jerarquia interna. Tot i que és obvi que existeix aquesta jerarquia, a A.T.S.F., els 
càrrecs es prenem com a simbòlics, tot i que es designen en votació i estan més 
orientats a les facultats, capacitats, o motivacions de cadascú per a realitzar les 
diferents funcions principals de cada càrrec, tal i com demostra a més,  en la 
participació de cadascun dels membres en els grups de treball. 
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Les funcions mínimes segons la llei d’associacions són les de president, secretari, i 
tresorer, A.T.S.F. a més, incorpora les de vicepresident, i vocals. 
 
El president i el vicepresident són els dos càrrecs de més alt grau jeràrquic, 
bàsicament el vicepresident pren les funcions del president, quan aquest és absent. I 
el president, en general només utilitza el seu vot decisiu en les votacions que resulten 
amb empat. 
 
Són pròpies del president les funcions següents: 
 
o Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l'Assemblea General i 

de la Junta Directiva. 
 
o Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 
 
o Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
 
o Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
 
o Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. 
 
o Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Directiva i entre d’altres hi ha les de comprar, 
disposar, alienar, gravar tota classe de bens mobles i immobles, constituir, 
acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, inclòs 
hipoteques. 

 
El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, en cas de no 
existir dit càrrec, pel tresorer o el vocal de més antiguitat de la Junta, per aquest ordre. 
 
El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com 
també l’elaboració del pressupost, el balanç, i la liquidació de comptes. S’encarrega 
del llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga  
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les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament 
pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o 
d’estalvi. 
 
Tots els moviments de caixa hauran d’estar aprovats per la Junta Directiva. 
 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o 
d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 
 
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser 
la del tresorer o bé la del president. 
 
El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar 
les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i 
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de 
membres. 
 
Els vocals són aquells membres que tenen un càrrec en la Junta Directiva, i en el 
nostre cas, d’igual importància que els demés. Entre tots es gestiona l’associació, els 
projectes, i els grups de treball. 
 
 
Les comissions o grups de treball. 
 
La creació de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de 
l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar 
les activitats que es proposen dur a terme. 
 
o La Junta Directiva aprovarà o denegarà la constitució d’una nova comissió. 
 
o La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups 

de treball, els responsables dels quals li han de presentar, quan es requereixi, un 
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informe detallat de les seves actuacions. Com a mínim s’haurà de presentar un 
informe anual per cada comissió. 

 
o Cada comissió de Treball haurà de tenir, com a mínim, un membre de la Junta 

Directiva. 
 
 
El règim disciplinari. 
 
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin 
les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt 
greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió 
de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. 
 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i 
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest 
òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. 
 
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el 
procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc. 
 
 
La dissolució. 
 
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb 
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. La decisió es prendrà per majoria 
simple. 
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Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la 
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
o L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 

cregui necessari. 
 
o Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 

responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 
contret voluntàriament. 

 
o El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat 

pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de 
l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques i en 
especial en l’àmbit d’actuació d’aquesta associació. 

 
o Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats 

anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si 
l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora 
especialment designada. 

 
 
 

El finançament 
 
Tenint en compte que l’associació ha estat formada, i funciona com a conseqüència 
del treball voluntari d’estudiants de l’escola, es parteix de la base que l’associació no té 
patrimoni fundacional. 
 
El finançament de l’associació és divers, per una part, l’escola proporciona tota la 
logística, despatx i mobiliari, ordinador, i material d’escriptori, des de principis del 2007. 
Per a la realització de projectes es compta amb les convocatòries d’ajuts de diferents 
organismes, que tenen requisits amb barems de número de projectes o anys 
d’experiència de l’associació, volum de projectes anuals, etc., és per això i degut a la 
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actual situació, que principalment s’opta al Centre de Cooperació al Desenvolupament 
-C.C.D.- organisme de la UPC, per als ajuts de mobilitat principalment, i al Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers en Edificació de Barcelona  
-C.A.A.T.E.E.B.-, per a les subvencions per a cobrir els costos dels materials. S’ha de 
dir que en ocasions el finançament del viatge ha estat a càrrec dels involucrats en el 
projecte ja que les convocatòries dels organismes són anuals i en algun cas el viatge 
s’ha planejat quan la convocatòria ja ha finalitzat. 
 
Es compta també amb alguna donació, i ajuts puntuals, com la col·laboració 
d’Orlimarc, en impressió de fotografies principalment, així com d’altres serveis 
reprogràfics. 
 
Tal i com marquen els estatuts de l’associació, els recursos econòmics es nodreixen 
de les següents maneres: 
 
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres, 
 
b) les subvencions oficials o particulars, 
 
c) les donacions, les herències o els llegats, 
 
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir, 
 
e) les sumes que es puguin rebre per la prestació de serveis o en el desenvolupament 
dels seus serveis, 
 
f) qualsevol altre ingrés que s’obtingui mitjançant qualsevol títol. 
 
A més a més, l'Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques 
mensuals (que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la 
Junta Directiva) i quotes extraordinàries. 
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III. PROJECTES 
 
 
 

La gestió dels projectes 
 
Com en la formació de qualsevol associació, es viuen diferents etapes, naixement, 
creixement, i evolució i formació constant de l’associació, en les que els projectes 
prenen diferent caràcter de magnitud i importància. 
 
Cada projecte és atès en funció a la sol·licitud de la contrapart, i les capacitats reals 
per part d’ A.T.S.F., de complir les expectatives tant per disponibilitat de personal com 
per capacitat en quant a gestió i implicació en el projecte. Al que se li pot donar un 
valor afegit, és a la difusió de l’associació, ja que és la eina que permet que altres 
organitzacions la coneguin, i puguin sol·licitar la col·laboració i suport en els seus 
projectes. 
 
S’ha de tenir en compte també que la gestió d’aquests projectes, no és ni fàcil ni 
ràpida, sobretot aquells que es desenvolupen en àrees geogràfiques llunyanes on a 
més, l’idioma, les expressions, i el tarannà són ben diferents. No és estrany que des 
dels primers contactes fins a l’execució del projecte puguin transcórrer un parell 
d’anys, sempre que les condicions que envolten el projecte siguin favorables per al 
correcte desenvolupament del mateix. Tot i que també val a dir que les gestions són 
més productives a partir de la realització de la primera fase, de presa de contacte amb 
els sol·licitants ‘in situ’, i el reconeixement del terreny, que aporta la informació sobre 
l’entorn del projecte que es necessita per a valorar la tasca a realitzar. 
 
Val a dir que les aportacions per part d’ A.T.S.F. en tots els casos són de caràcter 
voluntari per part de membres de l’associació, inclòs en alguns casos els mateixos 
membres s’han cobert ells mateixos les despeses del viatge i l’estada. 
 
La gestió dels projectes requereix un estudi i un anàlisi propi ja que cada projecte 
respon al seu entorn i a diferents formes d’actuació, i tot i que actualment no segueix 
un patró definit, en tots es segueixen a grans trets els mateixos passos. En primer lloc 
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es rep la demanda de la ONG o associació que es troba en la zona, i amb la que es 
farà la col·laboració per a benefici del sector de població amb el que treballa dita 
agrupació. L’estudi i l’anàlisi responen en part als criteris d’acceptació propis  
d’ A.T.S.F., que principalment són respondre a les necessitats d’infants i joves, 
principalment en l’àmbit educatiu i sanitari, en el camp de la construcció. També es 
considera força important que els governs i/o institucions públiques s’hi trobin 
implicades d’alguna manera, és a dir, estiguin assabentats i d’acord amb l’activitat de 
la agrupació beneficiària, de manera que es té la garantia de la legalitat de l’activitat de 
la contrapart. 
 
Si el projecte és acceptat per part d’ A.T.S.F., és que es compleixen aquests requisits i 
el projecte esdevé viable, en aquest punt s’hi destinen els mitjans humans necessaris 
per a la seva realització, es treballa sobre el projecte per si s’hi pot fer alguna 
proposició de millora, i es busquen les subvencions necessàries per a la realització de 
la primera fase de contacte i reconeixement del terreny. Quan els voluntaris desplaçats 
han realitzat la primera fase, que s’aprofita per acabar d’ultimar els detalls de la 
realització de la col·laboració, es preparen els formularis corresponents per als ajuts 
econòmics destinats als materials per a l’execució del projecte, i per al trasllat de nou 
dels voluntaris per al seguiment de la obra. Quan s’obtenen els ajuts necessaris es 
realitza el desplaçament per a l’execució del projecte. S’ha de tenir en compte que pel 
tamany dels projectes o la situació de la zona, normalment se’n farà un seguiment per 
tal de realitzar l’execució del projecte en diverses fases, o per a la realització d’altres 
projectes, és a dir, és important que cada projecte de cooperació tingui la seva 
continuïtat, ja sigui en fases d’un projecte gran o a base de projectes més petits, de 
manera de poder respondre a la totalitat de les necessitats de la contrapart i en 
definitiva dels beneficiaris directes. 
 
 
 

Memòria de projectes 
 
Tot seguit, es citaran cronològicament els projectes que s’han realitzat, o s’estan 
realitzant amb la col·laboració i el suport d’ A.T.S.F., i conjuntament amb d’altres 
associacions i ONG’s que actuen com a contrapart: 
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o El 2005, per part del Casal ‘Sant Pau del Camp’, del barri del Raval de Barcelona, 
es va demanar un estudi de lesions existents, un dictamen de patologies. 
 
Aquest va ser motiu d’una pràctica de l’assignatura de Patologia de la construcció per 
part del mateix autor del projecte, i d’un Projecte Final de Carrera per part d’un 
estudiant de l’escola. L’estudi, es presentà el setembre del 2005. 
 
 
o El mateix any 2005, des de Bata, Guinea Equatorial, per mitjà d’un estudiant de 
l’escola natiu de la zona, i l’associació de la comunitat de veïns del barri de Bata, es va 
demanar el suport en la construcció de latrines. 
 
El mateix any es va efectuar el desplaçament de tres estudiants de l’escola, 
pertanyents a Geòmetres Sense Fronteres –G.S.F.-, associació de l’escola amb la que 
es comparteix el despatx, en l’àmbit de la topografia i formada per alumnes de l’escola, 
i que van realitzar la primera fase de presa de contacte i reconeixement del terreny, 
gràcies a la subvenció per a mobilitat per part del C.C.D. amb una aportació de 3.000€. 
 
El juny del 2007, es va efectuar l’execució del projecte amb el suport econòmic del 
C.A.A.T.E.E.B., amb una quantitat de 1.200 €, i la col·laboració d’una estudiant de 
l’Escola d’Arquitectura Tècnica de Galícia, que s’hi va traslladar per a efectuar la fase 
d’execució. 
 

    
Procés de construcció de les latrines. 

Autora: Raquel Larrea, període del juny a l’agost de 2007. 

 
 
o El 2006, a través de la Casa del Tibet de Barcelona i per sol·licitud del ‘Institute Of 
Studies in Buddhist Philosophy And Tribal Cultural Society’ de Tabo, a la vall de ‘Spiti’, 
al Tibet, nord de la Índia, es busca col·laboració per a la construcció d’una cuina i 
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menjador al recinte escolar de ‘Serkong School’ que acull nens refugiats tibetans de la 
vall. 
 
L’agost del mateix any dos membres d ‘A.T.S.F. es van desplaçar a la zona per a 
realitzar la fase de presa de contacte i reconeixement del terreny, aportant ells 
mateixos la quantitat de 2.700 € necessaris per a realitzar el viatge. 
 
Durant el període comprès entre l’abril i el desembre del 2007, una membre de 
l’associació es traslladà a la zona per tal d’executar el projecte, amb la mobilitat a 
càrrec del C.C.D. amb un valor de 1.350 €, i la subvenció material per part del 
C.A.A.T.E.E.B. amb una aportació de 12.000 €. 
 
Sobre aquesta col·laboració es va presentar un primer P.F.C. el 2007, sobre l’estudi 
del projecte en qüestió. Es pretén realitzar un segon P.F.C. per part de l’alumna 
desplaçada sobre l’execució del projecte, el seguiment econòmic, i la direcció 
d’execució. 
 

    
Imatges del procés de construcció del menjador, i fotografia de grup amb els alumnes. 

Autora: Sonia González, període de l’abril al desembre de 2008. 

 
 
o El 2006, per part de ‘Fundación Cristal’, situada a Estelí, Nicaragua, es va demanar 
col·laboració per a la construcció de la primera escola alternativa i ecològica de la 
regió. Es tracta d’una organització local però liderada per una arquitecta de Barcelona, 
que pretén construir l’escola per a nens amb nuclis familiars desestructurats i de 
maltractaments la majoria, tant físics com psicològics, oferint als més desfavorits 
educació i allotjament gratuïtament. 
 
L’agost del 2008 es realitzarà el primer viatge de presa de contacte i reconeixement 
per part de dos alumnes de l’escola, col·laboradors d’ A.T.S.F. El suport d’ A.T.S.F. 
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serà el tècnic necessari, i l’aportació d’ajut econòmic en el cas que es concedeixin 
ajuts per a l’execució de l’escola. 
 
Degut a les característiques i magnitud del projecte en qüestió s’estudiarà també la 
viabilitat d’implantació de mòduls prefabricats, temporalment i fins que l’escola estigui 
construïda ja que actualment es veuen obligats a llogar habitatges per a ubicar els 
alumnes i personal de l’escola. Aquest estudi de viabilitat d’implantació de mòduls 
prefabricats s’orientarà de manera que pugui ser aplicable a altres zones geogràfiques. 
 

   
Terreny de l’escola. Habitatges llogats en l’actualitat. Reunió celebrada al despatx d’ A.T.S.F. el mes 
d’octubre del 2008 amb motiu de la visita de la directora de ‘Fundación Cristal’ Ma Cristina Mas 
(d’esquerra a dreta: Beatriz Ducay, col·laboradora, Joel Cabanes, membre d’ A.T.S.F., Núria de Noguera, 
membre d’ A.T.S.F., Ma Cristina Mas, Enric Font, membre d’ A.T.S.F., i Adrià Benavides, col·laborador). 

Autors: Beatriz Ducay i Adrià Benavides, entre el juliol i l’octubre de 2008. 

 
 
o Com a últim projecte entrant de l’any i en el mes de juny del 2006, ‘Fundación 
Cruzada Patagónica’ sol·licita a A.T.S.F. suport tècnic i econòmic per a la realització 
d’una nova escola agrotècnica a la Vall de Cholila, província del Chubut, Argentina. 
 
És la col·laboració amb aquesta organització, el motiu d’aquest projecte. Iniciant-se els 
contactes el mes de juny de l’any 2006, es realitza com a Etapa 0 el primer viatge de 
presa de contacte i reconeixement del terreny, amb el trasllat del mateix autor del 
projecte durant el mes d’octubre de l’any 2007. 
 
Es pretén construir la nova escola, aplicant l’experiència del funcionament de l’escola 
existent de més de 25 anys 500 Km al nord, a Junín de los Andes. I seguir oferint 
educació i allotjament gratuït als nens de les comunitats indígenes ‘mapuches' més 
desfavorides i aïllades geogràficament, o amb pitjors recursos naturals per al seu 
desenvolupament. 
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Plànol de l’ampliació de l’edifici existent, i fotografies de l’estat  de l’edifici a l’octubre del 2007. 

Autor: Joel Cabanes. 

 
Es pretén construir una nova aula annexa a l’edifici existent en aquesta primera 
col·laboració amb la contrapart, si es concedeix l’ajut econòmic per part del 
C.A.A.T.E.E.B. per als costos materials, i per part del C.C.D. si es concedeix la 
subvenció per a la mobilitat dels membres que es traslladaran. 
 
L’execució del projecte durant el 2008 no ha estat possible, ja que no s’ha obtingut la 
subvenció per als materials per part del C.A.A.T.E.E.B. tot i ésser concedida la 
subvenció de mobilitat amb un valor de 1.500 €. Tot i això les intencions de Fundación 
Cruzada Patagónica són seguir col·laborant amb la mateixa línia que s’ha fet fins ara, 
per tant, es seguirà buscant ajut econòmic per a l’execució de la nova aula. 
 
 
o El 2007 es sol·licita la col·laboració d’ A.T.S.F. per a l’estudi arquitectònic 
tradicional de la costa del Pacífic, de les comunitats indígenes Wounaan, ubicades a la 
costa del ‘Río San Juan’, a Colòmbia. A través de Camawa, associació de comunitats 
indígenes. 
 
El mateix any, es realitza la primera fase de presa de contacte i reconeixement del 
terreny, per part de dues membres d’ A.T.S.F., subvencionades pel CCD, amb una 
quantitat de 2.400 €. Degut a les característiques i magnitud del projecte, aquest any, 
es traslladarà una membre de l’associació, amb el suport econòmic pel viatge, per part 
del CCD, per tal de contactar amb organismes públics i privats, i involucrar-los en el 
projecte, de manera d’obtenir diferents inversors, i fer possible l’execució del projecte. 
 
La execució es farà durant el 2009, ja que s’ha obtingut l’ajut econòmic per part del 
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C.A.A.T.E.E.B. en la convocatòria del 2008, per als costos del materials, amb un valor  
de 14.000€. 
 

   
Models de l’habitatge típic Wounaan. 

Autores: Elisabet Callen i Núria de Noguera, agost del 2007. 

 
 
o El 2007 i per part d’un col·laborador extern, no estudiant de l’escola, es va 
demanar col·laboració en un projecte d’estudi arquitectònic rural del camí dels inques. 
 
Aquest projecte pretenia catalogar els habitatges existents de l’herència històrica que 
pertanyen al camí dels inques, camí que travessa de nord a sud tota Sud-Amèrica per 
la part occidental de la serralada dels Andes, i que històricament s’identificava com a 
camí de peregrinació. 
 
El projecte tal i com es presentava i pretenia desenvolupar-se, no va superar 
favorablement l’auditoria interna realitzada per A.T.S.F., provocant la renúncia de l’ajut 
de mobilitat per part del C.C.D. concedit. Van ser els terminis ajustats els que 
obligaren a presentar les sol·licituds prèviament a la realització de l’auditoria interna. 
 
 
o L’últim projecte entrant del 2007 fou per part del poblat de ‘Sang-Nga’, que pertany 
a la regió de ‘Khaolak’, i afectada pel tsunami de l’any 2004 a Tailàndia. Es tracta d’un 
estudi de reconstrucció del poblat. 
 
A finals del 2007 es traslladaren a la regió dos alumnes col·laboradors de l’associació, 
realitzant el reconeixement del terreny i la presa de contacte, i la execució de dipòsits 
d’aigua a les famílies més afectades de manera tradicional, i amb el suport econòmic 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  A.T.S.F. – Arquitectes Tècnics Sense Fronteres 
 
 

 
  115 

d’origen particular per mitjà d’una donació de 9.000 €, i amb la mobilitat subvencionada 
pel C.C.D. valorada en 3.000 €. 
 

  
Dipòsit d’aigua junt als autors del projecte i col·laboradors (Marta Casadevall i Albert Cabeceran, que són 
el tercer i el quart des de l’esquerra de la fotografia). Dipòsits instal·lats. 

Autors: Marta Casadevall i Albert Cabeceran, novembre del 2007. 

 
 
Durant l’any 2008 es donà continuïtat als projectes en funcionament, Colòmbia, Tibet i 
Patagònia, i durant aquest període i principis del 2009 s’estudia la col·laboració en 
nous projectes, principalment a la Índia i a Colòmbia, on es pretén realitzar la etapa 0, 
de contacte i reconeixement del terreny durant el mateix any. 
 
 
 

Els beneficiaris 
 
Acaben sent els del projecte original de la contrapart, a més d’ A.T.S.F. i els seus 
membres com a participants requerits per a donar resposta de caràcter tècnic i 
econòmic. Es pretén que sigui de forma directa a les poblacions desfavorides a les que 
es dirigeix el projecte, i a tots nosaltres en la participació i en l’enriquiment que 
ofereixen aquests projectes. 
 
En aquest cas, directament i com a primers beneficiaris, es consideren els alumnes 
que voluntàriament accedeixen a la proposta de la fundació, que es traslladen a les 
escoles i realitzen els estudis obligatoris de manera gratuïta. Posteriorment, aquests 
alumnes, i un cop finalitzats els estudis tenen la opció de retornar a les seves 
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comunitats, i participar directament del seu desenvolupament, aplicant els 
coneixement s i tècniques apreses a l’escola, i fent augmentar així la productivitat de la 
zona, i enriquir-la qualitativament, a part d’aportar també a les comunitats els 
coneixements tant de salut, com d’ higiene, i  dietètics i nutricionals, que afavoreixen 
positivament a la qualitat de vida dels pobladors rurals. Altres tenen la opció, si no són 
necessaris a les seves llars, de prosseguir els seus estudis o entrar en el món laboral, 
aportant recursos a les seves comunitats, i millorant significativament la culturització, 
fet que guanya terreny a la analfabetització actual, i que és motiu principal de 
preocupació i objectiu plantejat per a la continuïtat i manteniment de les cultures i 
tradicions indígenes. En alguns casos tot i que amb molt petit percentatge, alguns 
alumnes arriben a superar els estudis superiors i opten a accedir a estudis 
universitaris. 
 
També en seran beneficiàries, les empreses i els professionals que es dediquin a la 
construcció de la infraestructura del projecte d’una manera no participativa, sinó com a 
realització de serveis. 
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IV. ACTIVITATS I EMPRENIMENTS 
 
 
 
L’activitat principal de l’associació està dirigida a la realització de Projectes de 
Cooperació, tant a nivell nacional com internacional, no obstant, les activitats que s’hi 
desenvolupen, són nombroses i variades. 
 
La difusió de l’associació està orientada principalment, a donar a conèixer l’associació i 
a la captació de nous col·laboradors que tinguin la inquietud de participar a A.T.S.F., 
per mitjà de conferències i exposicions, que es realitzen un cop l’any a l’escola. Es 
realitzen també quan s’escau, sessions informatives per a aquells interessats en saber 
quines activitats es desenvolupen a l’associació. També s’ofereixen projectes per a 
realitzar el Projecte Final de Carrera. S’ha de pensar que aquestes tasques es troben 
quasi contínuament en activitat degut a la constant sortida i entrada de nous 
participants, que provoca que la disponibilitat de mitjans humans variï significativament 
cada any. 
 
Tot i que es compta amb el suport incondicional de l’escola, també es disposa d’altres 
col·laboradors que ofereixen espais per a realitzar activitats, que són els oferts pel 
C.C.D. i el C.A.A.T.E.E.B. principalment, així com també la col·laboració en la 
distribució de tríptics informatius de l’associació, espais per a la redacció d’articles i 
publicitat en les seves publicacions. 
 
També existeix una pàgina web, actualment en procés de renovació, i correu 
electrònic. Està en procés la publicació d’un dossier informatiu de l’associació. 
 
També s’han realitzat esdeveniments puntuals, com ara representacions al vestíbul de 
l’escola, o la participació en la festa anual de l’escola de St. Isidoro, amb atraccions de 
fira com llançament de boles, o muntatge de jocs tipus com poden ser les bitlles 
humanes. Puntualment, també s’ha realitzat algun esdeveniment en locals d’oci de 
Barcelona. Els beneficis, quan n’hi ha hagut, sempre han estat amb caràcter de 
donatiu voluntari per part dels participants, i es destinen a activitats associatives. 
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La participació 
 
La participació d’ A.T.S.F. en els projectes de cooperació es basa principalment a 
donar solució a aquells aspectes tècnics que la contrapart no és capaç de resoldre, i a 
trobar el finançament necessari per a la seva realització. Per això és necessari tenir la 
confiança i el suport dels organismes subvencionadors, i mantenir el creixement de 
l’associació per tal d’optar any rere any a un major nombre d’aquests organismes. 
 
El suport d’ A.T.S.F. en aquest projecte, es basa en el suport tècnic de la construcció 
d’una nova aula de 61,15m2, a la nova escola agrònoma de Cholila –Centro Educativo 
Agrotécnico Valle de Cholila-, escola que copia el model existent de l’escola de Junín 
de los Andes –Centro Educativo Integral San Ignacio-, on desenvolupen les activitats 
des de fa més de 25 anys, i es troba en funcionament i continu creixement. Així com 
també es participarà amb el suport econòmic si es concedeixen les subvencions, i en 
aquest cas, es realitzarà la Direcció d’Execució de l’Obra. 
 
S’ha realitzat el primer viatge de contacte i anàlisi del projecte, i està en procés la fase 
de recerca de finançament. Si el projecte evoluciona es pretén mantenir la relació que 
ja s’ha iniciat, i seguir col·laborant en d’altres fases del projecte en qüestió ja que 
aquesta primera col·laboració, respon a una part de la primera fase del projecte total 
de Fundación Cruzada Patagónica, que és tenir l’escola a ple rendiment amb una 
capacitat entre 250 i 300 alumnes cada curs, amb tota la infraestructura que això 
comporta, tant en la recuperació i ampliació de l’edifici existent com en la construcció 
dels albergs, i els diferents corrals i zones de producció. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
En aquest bloc del projecte, veurem com s’ha tractat la gestió i organització d’un cas 
particular de cooperació internacional, una vegada ja introduïts en aquest camp per les 
seccions anteriors del projecte. Així doncs, coneixerem el cas de com una O.N.G. com 
Fundación Cruzada Patagónica, es posa en contacte amb A.T.S.F., per tal de sol·licitar 
el suport tècnic i econòmic per a la realització del seu projecte, i de com A.T.S.F. ha 
tractat aquest projecte des del primer contacte, fins a la situació actual en la que ens 
trobem, que és la recerca de finançament per a executar el projecte convingut entre 
les dues parts. 
 
És important en un projecte de cooperació tenir un coneixement ampli del seu l’entorn i 
de tots els factors que hi tenen relació, tant tècnics, com econòmics, i de relacions 
burocràtiques. L’anàlisi del projecte en tots aquests aspectes, i que s’inicia a partir de 
les primeres comunicacions, és la eina que permet conèixer l’entorn, i que serà de 
gran utilitat per al seu desenvolupament de forma ordenada, i de la seva evolució en 
tos els seus aspectes, des de la petició de la contrapart, fins la sol·licitud de 
subvencions per a la seva execució. 
 
S’ha de tenir en compte que en general en cooperació es parteix de projectes en els 
que no s’ha realitzat la fase de redacció del projecte, o que s’executen a partir d’un 
projecte executiu. En el present projecte, per les característiques de la contrapart, la 
zona d’actuació, i el pla d’actuació que s’ha elaborat, les unitats a executar s’ofereixen 
a concurs públic a les empreses de la zona que treballen en el sector, de manera que 
la funció principal del responsable del projecte, per part d’ A.T.S.F., es basarà en el 
seguiment econòmic, en controlar que els costos siguin coherents amb la construcció, i  
en definitiva amb la direcció d’execució, concepte una mica estrany en la seva 
aplicació a un projecte de cooperació ja que realment som nosaltres els que aprenem 
dels seus sistemes constructius, amb el diàleg constant i la participació en aspectes 
tecnològics, o de normativa (nostra) en quant a qualitat, seguretat, i durabilitat, tant en 
processos d’execució com en sistemes constructius, podent oferir i proposant 
alternatives en els casos que es cregui necessari. 
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Així doncs, es realitza un ampli anàlisi, on es tenen en compte tot aquells aspectes 
que s’han cregut necessaris de l’entorn i per a la materialització del projecte en 
qüestió, la construcció de la nova aula. És per això que s’ha dividit el bloc en diferents 
apartats, s’explica l’origen i tipologia del projecte, com s’ha tractat el projecte des del 
seu inici i per quines raons A.T.S.F. decideix donar-li suport, s’ha realitzat també un 
estudi del projecte des del seu inici, de la relació entre A.T.S.F. i Fundación Cruzada 
Patagónica, així com també del projecte a executar, enumerant els objectius als que 
es pretén arribar, s’elabora la proposta del pla funcional per les característiques del 
projecte, què hi aporta cada una de les parts, i com es planteja en un principi la seva 
execució. 
 
Totes les fotografies que es mostren en el document, han estat realitzades per l’autor 
del projecte, Joel Cabanes Llort, durant el viatge que es va realitzar l’octubre del 2007, 
amb motiu de presa de contacte i reconeixement del terreny. 
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I. MEMÒRIA 
 
 
 
En aquesta secció s’explicarà a grans trets l’entorn del projecte, des del seu inici fins a 
l’actualitat, no en el sentit tècnic i constructiu, sinó més aviat d’es de la vessant social 
de manera que el que es pretén és ubicar el projecte en el seu entorn espai temps, i a 
la vegada, situar al lector en aquest moment explicant en els quatre punts següents i a 
grans trets, quines són les raons que han esdevingut l’origen del projecte en sí, és a 
dir, què el motiva, de quina tipologia de projecte es tracta,  quines són les raons que el 
fan possible, i com es justifica. 
 

Motiu del projecte 
 
La motivació del projecte ve donada a causa de la necessitat per part de Fundación 
Cruzada Patagónica, O.N.G. de l’Argentina i que actua com a contrapart en la 
col·laboració amb A.T.S.F., de la construcció d’un nou cos de 61,15 m2 i de planta 
baixa, annexat a un edifici existent a la població de Cholila, província del Chubut, 
Argentina, per a ús escolar. Es tracta de la formació d’una nova aula per a l’escola 
C.E.A. Valle de Cholila. 
 
Fundación Cruzada Patagónica, es posà en contacte amb A.T.S.F. el juny de l’any 
2006 per tal de sol·licitar suport tècnic i econòmic, a base de sol·licituds de 
subvencions. La col·laboració d’aquest gran projecte de la fundació per part d’A.T.S.F., 
un cop fet el primer viatge de contacte i reconeixement del terreny, durant el mes 
d’octubre de l’any 2007 pel mateix autor del projecte, es basa en la participació de la 
construcció d’una nova aula de 61,15 m2, prolongant el cos principal de l’edifici. 
 
Es pretén executar la construcció d’aquesta nova aula i continuar la col·laboració en 
més fases del projecte integral, que comprèn la construcció completa de tota la 
infraestructura i els elements necessaris per a convertir-se en un centre plenament 
autònom i sostenible, incloent un alberg de nois i un de noies, seguint el model aplicat 
al ‘C.E.I. San Ignacio’, a Junín de los Andes, a la província del Neuquén. 
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Cal remarcar també, que com en tots els projectes de cooperació internacional la 
motivació es basa també amb la repercussió social de la seva execució, com és en 
aquest cas. En la regió, no hi ha oferta educativa gratuïta i de qualitat pels pobladors 
rurals sense recursos, i un 80% dels joves de Cholila i els paratges rurals d'un radi de 
150 Km, no accedeixen a l'educació secundària. La raó fonamental és la inexistència 
d'infraestructures educatives de nivell mig, gratuïts i amb alberg, per a joves provinents 
d'ambients rurals. 
 
 
 

Tipus de projecte 
 
Es tracta d’un projecte de cooperació internacional, en el que una O.N.G. o 
organització d’un altre tipus com poden ésser fundacions, o associacions, etc., realitza 
una activitat dirigida a un sector de població desfavorida, i que és en definitiva la 
promotora del projecte. 
 
Aquesta organització demana el suport i col·laboració a una altra, que desenvolupi 
l’activitat que els és necessària. Des del punt de vista d’ A.T.S.F., es respon a la 
necessitat de la que se’ns demana suport, així a Fundación Cruzada Patagónica la 
definim com a la contrapart, que sol·licita els serveis d’ A.T.S.F. 
 
Es tracta de la construcció d’un annex a un edifici existent. Aquest era un antic hospital 
amb una antiguitat d’uns trenta anys i disset d’abandó, de planta baixa i coberta 
inclinada a tres aigües. 
 
Fundación Cruzada Patagónica és una organització argentina declarada com a O.N.G. 
que es dedica a oferir gratuïtament educació i alberg a joves de comunitats 
desfavorides. Des del 1979 es dediquen a complir aquesta funció a l’escola de Junín 
de los Andes, a la província del Neuquén, i degut a l’èxit obtingut i a la necessitat de 
més comunitats, des del setembre del 2008 desenvolupen la mateixa tasca a Cholila, 
província del Chubut. 
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Al tractar-se d’un edifici existent, s’ha rehabilitat per a desenvolupar les tasques 
educatives de moment amb petits grups d’alumnes, que aniran augmentant a mida que 
la infraestructura vagi creixent. 
 
Amb el projecte es pretén abastir al recinte escolar de Cholila, d’una nova aula de 
61,15 m2, per tal de cobrir les necessitats bàsiques del propi centre i poder donar 
cobertura a entre vint i trenta nous alumnes. Es pretén fomentar l'escolarització evitant 
l'analfabetisme, i motivant l'aprenentatge cultural dels indígenes per a que no perdin la 
seva identitat i idioma, a més se’ls forma amb matèries generals tal com llengua, 
geografia i història, biologia, física i química, tecnologia, música, educació artística, 
etc. així com també es realitzen tallers pràctics referents als estudis oferts, com tallers 
de producció agropecuària, electricitat, mecànica i domini de les eines i màquines del 
camp, i fusteria, de manera que un cop superats els estudis els alumnes es poden 
inserir en el món laboral amb uns coneixements mínims, o retornar a les seves 
comunitats i participar directa i activament del desenvolupament de la mateixa. 
 
És necessari disposar d'un bon lloc adequat per als joves per a fomentar l'activitat 
escolar, personal, i professional en el que es puguin desenvolupar, ja que aquests 
arriben de poblats allunyats (Esquel, Trevelin, El Maitén, etc.) o provenen de famílies 
nòmades de diferents zones de muntanya, i durant les diferents etapes del curs 
escolar viuen als albergs de la mateixa escola. A més, les condicions climatològiques 
de la zona, entre els vuit cents i els mil dos cents metres d'altitud són molt dures tant a 
l' hivern com a l'estiu, i els objectius d'aquest projecte pretenen consolidar una escola 
regional a la Vall de Cholila que pugui posar fi a la falta d’escolarització de les terres 
patagòniques. 
 
 
 

Criteris d’acceptació 
 
Quan arriba una petició a A.T.S.F. per part d’una contrapart, aquesta és tractada per 
tot el conjunt de membres amb l’objectiu de fer un primer anàlisi sobre la viabilitat del 
projecte, tant per capacitat de coneixements i propi desenvolupament que comporta, 
com per la disponibilitat de mitjans humans, és a dir, assignar aquell projecte a algun o 
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alguns dels membres de l’associació, i econòmics per la capacitat real d’ A.T.S.F. 
d’optar a les convocatòries dels diferents organismes subvencionadors, que 
generalment es basen amb criteris d’anys d’experiència, i volum econòmic gestionat 
en l’experiència de l’associació. 
 
Per altra banda, és obvi que s’han de tenir garanties de la legalitat i la seguretat de la 
nostra activitat en la col·laboració amb la d’altres agrupacions, per això es demanen 
una sèrie de requisits, tot i que també és important que aquestes iniciatives estiguin 
recolzades per altres organismes, ja siguin públics i privats, i dels governs regionals. 
Des d’ A.T.S.F. la finalitat dels objectius són satisfer les necessitats d’infants i joves, 
principalment en l’àmbit educatiu i sanitari, i dintre del camp de la construcció. 
 
Existeix un conveni entre la fundació i el govern provincial, en que aquest reconeix i 
accepta els propòsits de la fundació i el desenvolupament de la seva activitat que es 
tracta de la posada en funcionament de l’escola i els albergs, a la vegada que s’hi 
involucra i hi participa activament. Els reconeix la propietat dels terrenys donats per 
Misiones Rurales Argentinas a la població de Cholila, així com també, la donació per 
part del ministeri dels terrenys de l’escola i l’edifici existent. 
 
El ministeri d’educació de la província del Chubut, a la vegada es fa càrrec del visat 
dels projectes executius per a la realització de les unitats d’edificació necessàries per a 
l’escola, l’oferiment de la col·laboració necessària en l’àmbit de desenvolupament del 
projecte educatiu i la legalització de la oferta educativa com a escola pública i d’acord 
amb les lleis educatives del país. Així mateix, el ministeri també es fa càrrec dels 
costos del personal necessari per al funcionament de l’escola, tant del personal 
docent, com administratiu o d’altre tipologia. Tot i això, queda a mans de la fundació la 
gestió de l’escola, de manera que s’aconsegueix una oferta educativa pública però de 
gestió privada, és a dir, la fundació té plena competència en el decurs del 
desenvolupament de les activitats escolars i totes les tasques de gestió que se’n 
deriven per al funcionament segons les premisses de la fundació. També es concedeix 
a l’escola, per part del ministeri, aquelles partides anuals que representen uns costos 
constants per a la fundació, com pensions alimentàries, consum d’electricitat, aigua, 
gas, mobiliari, etc, i el reconeixement de la utilització de la pròpia producció de l’escola 
com a béns de consum propis, quedant-ne l’excés a disposició per a la seva venda i 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
129 

obtenir petits ingressos, que s’invertiran en despeses que generi el funcionament de 
l’escola. Finalment s’estipula la validesa del conveni en un termini de vint-i-cinc anys 
essent aquests prorrogables, o el propi conveni extingible si no es compleixen les 
nomenades condicions. Aquest conveni s’aprova per mitjà de la llei provincial entre el 
ministeri d’educació de la província del Chubut i Fundación Cruzada Patagónica. 
 
 
 
 

 
 
Llei de la província del Chubut, d’aprovació del conveni entre el ministeri d’educació i la fundació. 
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Conveni entre Fundación Cruzada Patagónica i el govern provincial. 
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Per a assegurar tots aquests paràmetres primer es sol·licita a la contrapart una carta 
en la que es demostri la necessitat de la seva petició -requisit bàsic si tenim en compte 
que és molt important presentar-la en la sol·licitud de subvencions-, i posteriorment, un 
cop definit el projecte o l’actuació a portar a terme, es signa un conveni de cooperació 
entre les dues parts i de mutu acord (aquests dos documents, es veuran posteriorment 
en l’apartat de Relació entre les parts). Aquest és redactat per A.T.S.F. i bàsicament 
en ell, s’estableixen per escrit els acords als que s’havia arribat anteriorment amb la 
contrapart, i de manera generalitzada en tots els projectes, adaptant-lo en cada cas. 
S’estableix que l’allotjament i l’alimentació dels voluntaris que es desplacen a la zona 
va a càrrec de la contrapart, que el finançament aportat per A.T.S.F. és per als costos 
materials, i que el control i el seguiment dels costos així com el pagament de les 
factures, es durà a terme segons les directrius i criteris d’ A.T.S.F., ja que és aquesta 
la que posteriorment ha de justificar les subvencions als organismes que les han 
concedit. 
 
En aquest cas, el contacte esdevingué per part d’un donant de Fundación Cruzada 
Patagónica, que viu i treballa a Barcelona, i coneix l’activitat d’A.T.S.F. La informació 
que es va trobada de la contrapart és satisfactòria, tenen molts anys d’experiència i 
col·laboren amb diverses O.N.G.’s que es dediquen a tasques similars, reben 
nombrosos ajuts per part d’institucions públiques i privades, i tenen convenis amb els 
governs de les zones on desenvolupen les seves tasques, a remarcar la donació de la 
propietat del terreny de l’edifici existent, l’edifici, i el terreny per l’alberg de noies –que 
es troba dins el poble-, així com també la manutenció dels costos del personal de 
l’escola, tant docent com administratiu o d’altre tipus. Les característiques de l’entorn 
del projecte esdevenen en el fet que es pugui realitzar amb plena confiança i 
tranquil·litat. 
 
Cal remarcar tot i que no hagi estat un dels criteris d’acceptació del projecte, la 
predisposició i l’ajut ofert per part del professor Vicenç Gibert Armengol, el qual des de 
que se li va demanar recolzament per a aquest projecte d’ A.T.S.F., es va mostrar 
activament com a figura de suport, assumint per la petició de l’autor del projecte, el 
guiatge i la tutela del projecte en qüestió, “Construcció d’una nova aula a l’escola 
agrotècnica de la Vall de Cholila, província del Chubut, Argentina”, signant la carta en 
que ho manifesta en data de 17 de març de 2007. 
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Escrit de compromís de tutelatge del projecte. 
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Justificació del projecte 
 
 
 
Per a justificar el projecte s’ha de tenir en compte l’entorn però també en qui en són els 
beneficiaris directes, així com la necessitat de l’execució del mateix, la viabilitat, i la 
continuïtat, de les que n’és susceptible. 
 
Històricament les ètnies ‘Mapuche’ junt amb d’altres com les ‘Tehuelche’, ‘Picunche’, i 
‘Huiliche’, totes elles nòmades, eren les habitants de la plana patagònica (la meitat sud 
de l’Argentina aproximadament), i cap al segle XVII amb l’arribada dels primers 
col·lonitzadors, entre ells els espanyols, els indígenes de tarannà pacífic, es van anar 
trobant arraconats cap a la Serralada dels Andes, havent d’abandonar la plana, és a 
dir, la seva font de recursos amb l’agricultura i la ramaderia, principalment. Aquests 
van aprendre a viure amb les dures condicions de muntanya, i van resistir un parell de 
segles, concretament fins el 1885, quan ‘Sayhueque’ –l’últim gran Cacic-, va decidir 
rendir-se a les forces de l’exèrcit argentí, evitant així d’esdevenir cada cop més febles, 
o arriscant-se a la repressió de l’home blanc. 
 
Actualment existeixen lleis i fins i tot un article en la constitució argentina, que defensa 
els drets dels indígenes i pretén retornar-los les terres expropiades per la força, així 
com també el manteniment de la seva cultura i tradició. En la pràctica l’aplicació de les 
lleis no acaba de ser correcta però s’espera que amb el temps es vagi regularitzant la 
situació. Fundación Cruzada Patagónica, fa més de vint-i-cinc anys que es dedica 
plenament a aquesta tasca, amb l’escola de Junín de los Andes. 
 
La filosofia es ubicar els poblats més desfavorables i oferir de manera gratuïta alberg i 
educació als joves, paral·lelament professores del centre es traslladen a les comunitats 
on adults s’ofereixen voluntàriament per a rebre classes, on bàsicament els ensenyen 
a llegir i a escriure. Per una altra banda, es traslladen també tècnics agrònoms del 
centre per ajudar al desenvolupament rural d’aquests poblats amb la construcció 
d’hivernacles, assessorament, etc. 
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La ‘Asociación Civil Mapuche Unmay’ (quan es fa de dia, en Mapuche), és una 
organització social civil que té per missió enfortir la organització interna de les 
comunitats i crear vincles de comunicació amb les comunitats indígenes del país, 
promovent així la cultura Mapuche i propiciant el compliment dels drets i obligacions 
amb la identitat cultural, diferent però pertanyent a la Nació Argentina. Fundación 
Cruzada Patagónica va ser convocada pels que integren aquesta iniciativa i la mateixa 
fundació considera que la iniciativa és d’un valor enorme, i la recolza decididament. De 
fet, a més d’oferir-li finançament en vàries qüestions puntuals i en les gestions 
necessàries, li ha donat un immoble on s’està construint la seva seu social a Junín de 
los Andes’. El ‘Grupo Unmay’, és presidit per Carmen Llanquín, actual ‘fellow’ de 
Ashoka, de la ‘Comunidad Mapuche Chiuquilihuin’. Cruzada Patagónica ha creat una 
aliança amb Unmay mantenint un estret contacte referent als diferents tallers; 
artesania amb plata (rèpliques d’art Mapuche), textileria Mapuche, artesania en fusta, i 
trobades de dones Mapuches (-UIÑE TRAUM ZOMO-, la primera realitzada durant el 
mes de març de l’any 1995 -EPU TRAUM ZOMO-, i la segona durant el desembre de 
l’any 1997), i seminaris de cultura Mapuche. Considerant que en el Centro de 
Educación Integral San Ignacio alberga joves de més de vint paratges i tot i que les 
classes són en espanyol, sis de cada deu alumnes parlen el Mapudungun (llengua 
Mapuche) a la seva família, o l’entenen. Els seminaris a més tendeixen a revaloritzar la 
cultura Mapuche, englobant aspectes d’organització, economia, i espiritualitat, entre 
d’altres. 
 
Bàsicament, el projecte que es pretén dur a terme, es basa en els més de vint-i-cinc 
anys d’experiència de l’escola situada a Junín de los Andes, 500Km al nord, i que 
presta educació i allotjament gratuït a alumnes provinents de comunitats rurals, a la 
vegada que participa amb el desenvolupament de les comunitats, amb la construcció 
d’hivernacles i amb classes semipresencials per a adults. A mida que l’escola es 
desenvolupa el radi d’acció pot augmentar, actualment l’escola avarca un radi d’uns 
300 km. Es pretén copiar aquest model a Cholila, de manera de continuar oferint 
educació i alberg de forma gratuïta a nous alumnes de poblats més allunyats. 
 
La regió de la Patagònia Argentina es troba en la situació que més del 80% dels joves 
provinents de comunitats rurals (que són les més pobres i desfavorides) entre dotze i 
divuit anys, no tenen accés a l'educació secundària a causa de la falta 
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d'infraestructures que ho farien possible. Una altra problemàtica és la extensió 
geogràfica, les comunitats rurals es troben molt allunyades dels centres escolars i no 
disposen dels mitjans per a la escolarització. 
 
Les generacions superiors es troben amb nivells d'analfabetisme elevats. Aquesta 
iniciativa de Fundación Cruzada Patagónica amb la seva experiència amb l'escola de 
Junín de los Andes pretén solventar la problemàtica oferint de manera gratuïta la 
educació, el transport, i l'allotjament, fent front a la falta d'escolarització i eradicant així 
la problemàtica de l’analfabetisme generacional de les comunitats rurals. 
 
La població beneficiària directa de l’execució del projecte,són els joves i grups familiars 
provinents de poblacions rurals marginades, la majoria d’ells pertanyents a la ètnia 
‘Mapuche’ i ‘Criolla’, últim grup aborigen que encara subsisteix a la Patagònia 
Argentina. També ho són els alumnes de l’escola i les seves famílies, així com també 
les comunitats rurals d’on provenen i la comunitat de Cholila, també ho són tots els 
recursos humans, docents, i no docents que treballen a l'escola, i els establiments 
productius i de serveis que necessitin comptar amb els recursos humans qualificats 
que podran contractar els alumnes titulats, es preveu que la xifra de beneficiaris 
ascendeixi fins al voltant dels quatre mil, també en són beneficiaris els docents i 
alumnes d’escoles rurals, els líders de comunitats rurals i els emprenedors socials. 
 
Per part de Fundación Cruzada Patagónica l’objectiu és acompanyar el 
desenvolupament integral dels pobladors de les comunitats rurals de l’est de la 
Patagònia, per això l’acció de la entitat es basa en el desenvolupament de les seves 
pròpies potencialitats, per tal de generar de forma conjunta eines que resultin útils per 
a millorar la seva qualitat de vida. 
 
Degut al contacte de la O.N.G. Fundación Cruzada Patagónica, el Sr. Patricio Sutton 
exdirector de desenvolupament institucional de la fundació, va facilitar tota la 
informació necessària per poder conèixer la realitat de la població indígena (‘Mapuche 
i Criolla’). A partir del maig de l’any 2007 les comunicacions es van efectuar amb la 
nova directora de desenvolupament institucional, Verónica Massey, així com juntament 
amb els demés membres de la O.N.G. que es troben a Junín de los Andes, des del 
viatge de l’octubre de l’any 2007. La finalitat del projecte de la construcció de la nova 
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escola és cobrir, en matèria d’educació per als joves indígenes un radi aproximat de 
cinc cents quilòmetres. 
 
Actualment la viabilitat del projecte tot i que la seva execució és factible, està en funció 
de la recerca de finançament per a cobrir els costos materials de la obra. Així mateix, 
també hi és garantida la continuïtat ja que es tracta d’un projecte plantejat en diverses 
etapes, degut a la seva dimensió, i a la bona relació i vincle que s’ha creat entre 
A.T.S.F. i Fundación Cruzada Patagónica. 
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II. ESTUDI DEL PROJECTE A PARTIR DE LA ETAPA 0 
 
 
 
Un cop realitzat el primer viatge de contacte i reconeixement del terreny, es comença a 
elaborar la recopilació d’informació necessària, per a establir l’ordre, la manera, i els 
criteris d’actuació, per a la pròpia execució del projecte. Sense deixar de banda tot 
l’entorn del projecte, se’n fa l’estudi en concret per aconseguir realitzar l’execució, és a 
dir, s’analitza constructivament la possibilitat de fer-lo realitat establint els passos a 
seguir, la metodologia a emprar, i els objectius que es pretenen assolir. 
 

Relació entre les parts, vincle i burocràcia 
 
La relació entre A.T.S.F. i Fundación Cruzada Patagónica, va començar a finals del 
mes de juny de l’any 2006 per via correu electrònic, al tractar-se de l’Argentina l’idioma 
no ha representat cap dificultat en la comunicació. En un principi la col·laboració fou 
fruit de la necessitat de construir una ampliació a l’escola situada a Junín de los 
Andes, es tractava de dues noves aules, una d’informàtica i un laboratori. 
Posteriorment i a causa de la oportunitat d’obrir un nou centre a Cholila, gràcies a la 
col·laboració del govern provincial, es modificà la línia de treball per orientar-la cap 
aquesta nova escola. 
 
També han estat diferents els interlocutors per cada banda, fet que ha provocat en 
alguna època determinada una frenada en el procés evolutiu del projecte en sí. Els 
interlocutors inicials eren Luís.C., membre de l’associació, i Patricio Sutton, ex-director 
de desenvolupament institucional. En qüestió de poques setmanes, és a dir, a principis 
de juliol, Luís.C. expressà la seva voluntat de que algú altre portés aquest projecte ja 
que ell havia finalitzat els estudis i marxava de l’escola, per la qual cosa no podria 
prestar la dedicació necessària al projecte, i fou llavors quan el mateix autor s’implicà 
en el projecte com a responsable. La comunicació seguia fluint, quan al mes de febrer 
de l’any 2007, Patricio Sutton es posà a treballar en una altra línia, fou llavors quan es 
van iniciar les comunicacions amb la nova directora de desenvolupament institucional, 
Verónica Massey. Des de llavors les comunicacions fluïren en millor ritme, i ja es van 
començar a plantejar les característiques del projecte de Cholila, en alguna ocasió 
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inclòs s’havien mantingut converses telefòniques, per tal de conèixer-nos millor i 
debatre els punts més complexes, fins al punt de planejar el primer viatge de contacte i 
reconeixement del terreny pel mes d’octubre del mateix any 2007. A l’organisme al que 
es sol·licita la subvenció per a mobilitat, el CCD –Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament- que és un organisme de la UPC, el període d’entrega de formularis 
finalitza al mes de març, degut a que el viatge es va concretar posteriorment, i que no 
es pretenia enrederir-lo fins al proper any, el mateix autor es va fer càrrec dels costos 
tot i que en l’estada a Junín de los Andes i a Cholila, la fundació es va fer càrrec de 
l’habitatge i l’alimentació, així com també del transport. 
 
Fou llavors quan es va conèixer la obra de Fundación Cruzada Patagónica realment, in 
situ, vivint de primera mà l’experiència al C.E.I. San Ignacio, que és el model d’escola 
que es copia a Cholila, i les seves característiques tant a nivell d’organització, gestió, i 
organització de l’escola, com de la pròpia institució. 
 
Quan es va determinar que la col·laboració seria cap a la nova escola de Cholila i se’ls 
va demanar la carta expressant la necessitat de la col·laboració, que a més, és requisit 
indispensable com a criteri d’acceptació per part d’ A.T.S.F. i per a la sol·licitud de 
subvencions. En aquesta carta la contrapart, manifesta la necessitat d’obtenir per part 
d’ A.T.S.F. la col·laboració tècnica i econòmica per a la realització del projecte. En 
aquest cas en la carta també es manifesten les pèrdues ocasionades a l’escola de 
Junín de los Andes, durant el mes de setembre del 2007 i a causa d’un incendi, aquest 
fet inclús va fer replantejar als directius de Fundación Cruzada Patagónica si era viable 
reconstruir la escola de nou, tot i que ràpidament es convenceren, degut als grans 
ajuts rebuts per part del poble sencer, donatius particulars i d’empreses, col·laboració 
de l’exèrcit en tasques de treball i d’allotjament dels nois, que es quedaren sense 
alberg, i els compromisos i acords provincials, aquest fet de bolcament cap al C.E.I. 
San Ignacio fou el fet determinant per decidir que l’escola de Cholila seria la que 
necessitaria més suport, tan tècnic com econòmic, i en la que també hi ha 
compromisos i acords amb els governs provincials. 
 
Degut a la no realització del projecte durant l’any 2008, la carta de la contrapart on es 
mostra la petició de col·laboració ha estat renovada l’any 2009, per tal de confirmar 
entre les dues parts i als organismes subvencionadors la continuïtat del projecte. 
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Primera carta de la contrapart on es sol·licita el suport d’ A.T.S.F. 
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Segona carta de la contrapart on es sol·licita el suport d’ A.T.S.F. 
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Des de l’ inici del projecte les comunicacions s’esdevingueren via correu electrònic, fou 
en el viatge de contacte i reconeixement del terreny en el que es conegueren de 
primera mà les relacions i acords de la fundació amb els governs provincials i d’una 
manera més diluïda, amb patrocinadors i donants, considerant però els acords amb els 
governs provincials com els més transcendentals, en el sentit que la fundació té el 
recolzament que es considera necessàriament important per a desenvolupar la seva 
activitat. A partir d’aquí, un cop vistes les relacions pròpies de la fundació en el seu 
entorn es creen els vincles amb A.T.S.F. i posteriorment o inclús paral·lelament, els 
vincles que efectua A.T.S.F. en el seu entorn per al desenvolupament, en conjunt amb 
la fundació, del projecte. Passem doncs a conèixer els vincles i acords creats entre la 
fundació i A.T.S.F., en pic s’accepta la proposta de col·laboració per part d’ A.T.S.F. i 
es rep per part de la fundació la carta que mostra la seva necessitat, comentada 
anteriorment. 
 
Des d’ A.T.S.F. la postura que s’adopta és de col·laboració voluntària en els aspectes 
tècnics i a base de formularis d’institucions públiques per a la obtenció de 
subvencions, l’associació no es fa càrrec amb la responsabilitat de que realment el 
projecte s’arribi a materialitzar o no, és per això que s’ha elaborat un document, que 
s’adapta a cada projecte en particular, en el que l’associació es desvincula de 
qualsevol responsabilitat d’execució material, és a dir, de la responsabilitat de 
qualsevol càrrega econòmica o temporal, ja que es depèn directament de les 
subvencions que se’ns puguin atribuir. De la mateixa manera és A.T.S.F. la que haurà 
de justificar els costos de la subvenció ja que els organismes que les concedeixen, les 
concedeixen a l’associació, i és a aquesta a qui li demanarà la justificació dels 
recursos econòmics invertits, per això en aquest conveni creat entre Fundación 
Cruzada Patagónica i A.T.S.F., també es determina que en qualsevol cas serà 
A.T.S.F. la qui tindrà sempre la última paraula de decisió de en quines partides i en 
quines no finalment es destinaran els recursos obtinguts per part d’ A.T.S.F. amb la 
premissa inicial que amb coneixement de les dues parts, cap recurs econòmic aportat 
per A.T.S.F. es destinarà per exemple, a cobrir costos de mà d’obra o en concepte 
d’honoraris, sinó que tan sols s’utilitzaran per a costos d’execució material, de manera 
que s’aconsegueix poder cobrir els costos materials per a la realització completa en 
aquest cas, del cos edificatori complert, no deixant cap partida per a executar. 
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Conveni entre Fundación Cruzada Patagónica i Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. 
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Des d’ A.T.S.F., quan un projecte s’analitza per mitjà d’auditoria interna i s’accepta, 
s’activa la maquinària per a la realització de la col·laboració i materialització del 
projecte. Així paral·lelament a mida que avancen les comunicacions i s’estableixen les 
característiques de la col·laboració es determinen a priori una sèrie de passos a 
seguir, que són principalment la obtenció de la informació necessària per a realitzar les 
tasques pròpies de l’associació, i la obtenció de tota la informació complementària a 
l’entorn del projecte i necessària per a la realització dels formularis de sol·licitud de 
subvencions. Així i conjuntament amb d’altres projectes, es crea un vincle amb els 
organismes patrocinadors, els quals coneixen A.T.S.F. a causa de la entrega de 
diversos formularis cada any per al patrocini dels diferents projectes en funcionament, i 
la realització de reunions necessàries amb aquests organismes per aclarir els 
aspectes que es considerin necessaris. També es realitza un primer calendari on 
apareixen les dates més convenients pel trasllat a la zona, i les dates de terminis 
d’entrega de formularis, fet que provoca en ocasions retards temporals importants, ja 
que l’associació no disposa de fons per a realitzar els viatges quan es planifiquen 
independentment de que s’hagin pogut entregar els formularis o no en el període en 
curs, normalment anual. 
 
 
 

Entorn del projecte: Test d’anàlisis infraestructural, social, econòmic i 
cultural 
 
Es realitza l’anàlisi de l’entorn del projecte per mitjà d’un test infraestructural, social, 
econòmic, i cultural, en el que apareixen tots els aspectes que s’han de conèixer i tenir 
en compte per a realitzar el viatge a la zona d’actuació on es desenvoluparà el 
projecte. Es pretén, amb aquest document, elaborar una guia de consulta, de manera 
que el lector es pugui formar una idea general del projecte, i una eina per al correcte 
desenvolupament del projecte. 

 

Són molts els aspectes i les consideracions que s’han de tenir en compte per tal de 
descriure un concepte com és l’entorn del projecte, el qual recull una gran quantitat 
d’informació molt útil a l’hora de plantejar l’execució del projecte. És per això que s’ha 
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realitzat en forma de test distribuït en diferents temàtiques,  a la vegada es pot gaudir 
d’una eina de fàcil ús, amb una entrada de dades fàcil i àgil i sempre deixant lloc a 
anotar les consideracions que es creguin oportunes, adaptant-lo en cada cas de 
manera que s’ajusti als paràmetres de cada projecte. 

 

En aquest cas el nucli d’acció es situa a l’escola C.E.A. Valle de Cholila, i en la 
referència important que es té del C.E.I. San Ignacio, a Junín de los Andes, però es té 
en compte també tot el camí recorregut per arribar-hi, tant per persones com per 
transport de materials. Així mateix, es tenen en compte les mateixes consideracions 
cap al sector de població beneficiària. 

 
Objectius 
 

La idea d’aquest test de camp és potenciar i dirigir la capacitat d’observació dels 
visitants a una zona que futurament pot arribar a ser l’àmbit d’actuació de projectes de 
cooperació per al desenvolupament, establint així una guia on s’ha pretès tenir en 
comte la majoria de les variables que després poden afectar de manera directa o 
indirecta tant a l’estada de futurs cooperants, com a la realització del projecte. 

 

Essent conscients que tan la variabilitat dels països com la necessitat d’informació dels 
projectes és àmplia i complexa, s’entén que aquesta eina és un instrument flexible i 
que per sobre de tot, ha d’inspirar als qui la utilitzin a ser receptius en tots els aspectes 
de l’entorn. Es parteix de la idea que mai se sap on es troben les respostes a les 
nostres preguntes, o si les nostres preguntes són les adequades, per tant, no donar 
res per suposat pot ser la millor garantia per realitzar un bon treball de camp que 
compleixi les expectatives previstes de d’un inici. 
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Composició i utilització 
 

El test esta dividit en 9 temes diferents: 

 
• Ubicació, entorn, i condicions 

climàtiques de la zona d’actuació. 

• Vies de comunicació i mitjans de 
transport. 

• Mitjans i condicions de treball. 

• Habitatge i urbanisme. 

• Serveis assistencials. 

• Institucions públiques. 

• Economia. 

• Aspectes culturals i de convivència. 

• Annex I: reportatge fotogràfic. 

 
 

 
La elaboració del test, s’ha realitzat segons els següents passos descrits 
posteriorment, descrivint-ne els paràmetres i criteris a seguir tot i que aquests sempre 
es poden modificar si el redactor/s del test ho considera necessari, la qüestió és 
respondre de la millor manera possible a l’objectiu final del test. 

 

o Es recomana una lectura a priori de totes les variables i camps a omplir per dirigir 
part de la observació sobre el terreny. Passats uns quants dies o quan es consideri 
que la superfície visitada és representativa del total de la zona que volem analitzar, es 
procedeix a omplir els diferents camps que proposa el test, essent de gran utilitat 
començar-lo en el primer viatge de contacte i reconeixement del terreny. 

 

o Es troben diferents tipus de preguntes, unes proposen diferents respostes i les altres 
no. En les primeres s’escollirà alguna de les opcions, i si n’hi ha més d’una, 
s’assenyalaran totes aquelles que hi afectin, fent una explicació al nivell de detall que 
es consideri oportú, per tal de deixar les explicacions amb la millor claredat possible. 
En les altres s’escriurà la resposta que es consideri oportuna. 
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o Es recomana que no es deixi d’apuntar cap dada que pugui ser d’interès, com per 
exemple telèfons, adreces, persones, punts d’informació, exemples concrets, imatges, 
etc. 

 

Totes les fotografies del document han estat realitzades per l’autor del projecte, Joel 
Cabanes Llort, durant el viatge que es va realitzar el mes d’octubre de l’any 2007 amb 
motiu de presa de contacte i reconeixement del terreny. 
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I. UBICACIÓ, ENTORN, I CONDICIONS CLIMÀTIQUES DE LA 
ZONA D’ACTUACIÓ 
 

UBICACIÓ I ENTORN 
 

PAÍS: Argentina, Sud-Amèrica 

 

PROVÍNCIA: Nord-oest del Chubut 

 

ZONA: Vall situada a les planes dels peus de la Serralada dels Andes, entre el ‘Parque 
Nacional Lago Puelo’ i el ‘Parque Nacional Los Alerces’. Aproximadament en el 
meridià 71º 45’, i el paral·lel 42º 50’. 

 

CIUTAT: Cholila, tot i que l’escola es troba en els afores, no en la mateixa població, a 
diferència de l’alberg de noies, que sí es situarà al poble. 

 

DISTÀNCIES DE REFERÈNCIA:  

 

A Junín de los Andes, uns 500 Km 

 

A San Carlos de Bariloche, uns 300 Km 

 

 

Situació general. 
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Mapa de la zona d’actuació, compresa entre Junín de los Andes i Cholila.

CHOLILA 
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Entorn de la ciutat de Cholila, i situació de l’escola. 

 

 

 
Esquema de carreteres i camins de la zona, cap al nord-oest ens dirigim a Bariloche i Junín. 
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CONDICIONS CLIMÀTIQUES 
 

Argentina, és el setè país del món en superfície, la seva extensió, va dels deserts de 
‘Salta’, al nord, fins als glacials de la Patagònia, al sud. La major part del país està 
compresa dins la zona temperada de l’hemisferi sud. 

 

Al nord-est, el clima és humit i subtropical, al nord-oest, tropical però amb hiverns 
temperats. A La Pampa el clima és temperat. Al sud, les temperatures són més baixes 
i plou la major part de l’any. A la Pampa humida –que comprèn la província de Buenos 
Aires i part de les províncies de Córdoba i La Pampa-, les precipitacions oscil·len entre 
els 99 centímetres a la part est, i als voltants de 51 a les zones properes als Andes. 

 

Els mesos d’estiu a Buenos Aires són molt calorosos, i la gent surt de la ciutat poc 
després de Nadal per dirigir-se a les zones de platja o muntanya. La ciutat queda 
gairebé buida durant els mesos de gener i febrer, quan la calor i la humitat resulten 
ésser agobiants. 

 

L’hivern, en general és agradable, però el juliol i agost solen haver onades molt fredes. 
També són freqüents les pluges torrencials en aquesta època, tot i que solen durar 
poc. En la zona d’actuació, la època de construcció és l’estiu, tot i això, s’ha de dir que 
la primavera encara és prou freda per nosaltres, acostumats al clima mediterrani, a 
Cholila, amb molts vents i pluges i plugims gairebé a diari. Situats a uns 800m 
d’alçada, les temperatures a la primavera solen ser d’uns 10ºC a 15ºC durant el dia, i 
propers a 0ºC, amb sensació de temperatures negatives durant la nit. A l’estiu es pot 
arribar fins als 30ºC durant el dia, i a l’hivern fins a –16ºC amb espessors 
considerables de neu, pel que la majoria de camins secundaris queden tallats, i les 
tasques esdevenen impossibles de portar a terme. 
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II. VIES DE COMUNICACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT 
 

 

Inclou tots els tipus de vies de comunicació així com el tipus i naturalesa dels mitjans 
de transport utilitzats, tant per a persones com per a materials. 

 

CARRETERES I CAMINS 
 

MATERIALS:  TERRA ✔  PEDRA ✔  PAVIMENTAT ✔ 

 

OBSERVACIONS: la majoria de ferms, són de pedra de riu sobre un llit de terra, el sòl 
natural, això fa força complicada la conducció. En el poblat, durant la estada de l’autor, 
es realitzaven tasques de pavimentació a les avingudes principals, sense tractar els 
carrers secundaris -moltes poblacions queden així per llarg termini-. Les carreteres 
principals són asfaltades, tot i que queden prou lluny de la zona en qüestió, a uns 
quaranta quilòmetres. 

 

   
A 75 Km de Cholila.          A 6 Km de Cholila.          Un carrer de Cholila. 

 

AMPLADA (m): 0-2 ✔ 2-4 ✔  4-6 ✔  6-8 ✔  8 ò + ✔ 

 

TIPUS DE TRAÇAT (CORBES, PERILLOSITAT...): en general, els traçats són 
agradables, i la perillositat baixa, ja que no ens trobem en zona de grans trams rectes, 
ni de densa circulació. Tot i que els ferms no es troben en general en gaire bon estat, i 
es circula per molts camins, la conducció és similar a la occidental, no obstant, la pluja 
agreuja la perillositat. 
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ESTAT VIES:  PÈSSIM ✔   DOLENT ✔    TRANSITABLE ✔     BO ✔   MOLT BO ✖ 

 

SENYALITZACIÓ (DESTINS, NORMATIVES REGULADORES): és similar a la 
occidental, tot i que l’aplicació no és tant rigorosa, ja que els agents solen ser bastant 
permissius -fins i tot per petites infraccions, són subornables-. 

 

     
Algunes de les senyals de les que ens podem trobar. 

 

VOLUM DE TRÀNSIT: el volum de trànsit no és dens, es pot arribar a conduir una 
bona estona sense trobar-se amb ningú altre, sempre que ens trobem en carreteres 
secundàries o principals. En les comunitats rurals i zones d’actuació, és molt comú 
trobar gent amb cavall pels camins, fet que s’ha de tenir en compte, ja que normalment 
van més lents que els cotxes. 

 

  
Transport  personal, i per a tasques de ramaderia, per mitjà del cavall. Cholila. 

TIPUS VEHICLE:  BICICLETA ✔   MOTOCICLETA ✔          COTXE ✔ 
CAMIÓ ✔        AUTOBÚS ✔ 
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ALTRES OBSERVACIONS: el mitjà de transport majoritari és amb vehicles a motor, 
però per la població a la que ens dirigim, s’ha de remarcar que la majoria de natius, 
utilitzen el cavall com a mitjà de transport, així que s’ha de considerar la seva 
importància. 

 

 

TRANSPORT RODAT 
 

SERVEI AUTOBÚS: existeixen nombroses empreses de transport de llarga distància i 
urbans, però en la ciutat de Cholila no hi ha cap companyia que ofereixi el servei de 
transport urbà, el transport dels alumnes, és a càrrec de la fundació impulsora del 
projecte. 

 

Per a fer-nos una idea dels preus, el bitllet de San Carlos de Bariloche a Junín de los 
Andes, costa uns 36 $arg., que al canvi del moment, representen uns 8 €, per una 
distància d’uns 200 Km. 

 

  
Autobusos en servei a l’escola de Junín de los Andes. 

 

TAXIS: hi ha dues tipologies de serveis, els taxis pròpiament, que funcionen amb el 
taxímetre, i els ‘remisses’, que ofereixen el servei a preu fet. No són nombrosos cap 
dels dos tipus a Cholila. Pels trasllats de l’aeroport de San Carlos de Bariloche a la 
mateixa ciutat, que són uns 15 Km, el cost és d’uns 19 $arg., que representen 
aproximadament uns 4,5 €. 
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LLOGUER DE COTXES: des del mateix aeroport de San Carlos de Bariloche, es troba 
aquest servei, fins i tot, en cas necessari, es pot llogar per internet abans de viatjar a la 
població que més ens interessés. No es tracta d’un servei econòmic, ni amb facilitats, 
ja que es sol·licita targeta de crèdit per a la fiança, amb un crèdit disponible d’uns 
2.000 $arg., que sónuns 450 €, i el lloguer diari representen uns 165 $arg., uns 37 € al 
canvi, gasolina a part, i amb un límit de 200 Km diaris. 

 

Tot i això, per traslladar-nos, ho podem fer amb els cotxes de la fundació, sempre que 
se’n pogués disposar, o es coincidís en algun dels trajectes de Junín a Cholila. 

 

  
Parada de taxi i ‘remisse’ a San Carlos de Bariloche, i un dels cotxes de la fundació, a Junín de los Andes. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: el transport dels materials per aquestes carreteres 
s’efectua amb camions amb ploma generalment, conduïts per gent que estan 
acostumats a circular en aquestes condicions. Pel tamany i l’estat de les carreteres, i 
en relació al tamany i al pes dels camions, i els materials a transportar, en principi no 
presenten cap limitació. 

 

Com els aeroports principals més propers a la zona de destí, es troben a San Martín 
de los Andes i a San Carlos de Bariloche, des d’un dels dos es faria el trasllat amb 
autobús, o el personal de la fundació portaria els voluntaris, cap a Junín de los Andes, 
on es troba la oficina de la fundació, des d’aquí es pot viatjar amb autobús fins a 
Cholila, o amb personal de la fundació. Des de Bariloche, també hi ha la possibilitat de 
llogar un cotxe. Els preus dels autobusos, al canvi, resulten prou econòmics, de fet en 
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general resulten econòmics, s’ha de tenir en compte que el valor de la moneda 
argentina, el ‘peso’ argentí –$arg.-, respecte a l’ euro, es troba en una relació 
aproximada de entre 4 i 5, a 1. 

 

 

TREN I FERROCARRIL 
 

Els ferrocarrils argentins, tenen la major presència en la capital i voltants. Altres zones 
també s’uneixen per aquest mitjà de transport, però el país no disposa d’una xarxa 
ferroviària que uneixi les poblacions. Fora la capital, la majoria d’aquests recorreguts 
són turístics. És per tot això que gairebé es descarta aquest mitjà de transport. 

 

 

TRANSPORT AERI 
 

NÚMERO. I NOM D’AEROPORTS: òbviament, és el mitjà escollit per al transport del 
personal traslladat, com a mínim des de Barcelona fins a l’Argentina. 

 

Aquest vol, es pot agafar a Barcelona, i fent escala, segons el vol, a Madrid, i depenent 
de la línia aèria, podem dirigir-nos a San Martín de los Andes, fent escala a Buenos 
Aires, o a San Carlos de Bariloche, fent escala a ‘Santiago de Chile’. Aquesta segona 
opció, resulta ésser la més econòmica, i és la que ofereix millor diversitat de vols, ja 
que Bariloche és un destí turístic força important. 

 

Un vol amb dues escales i una mitjana d’espera de dues o tres hores en cada 
aeroport, representa un viatge d’unes 26 hores d’anada i 24 de tornada, amb un cost 
aproximat de 1.400 €, assegurances a banda. 

 

Per la zona d’actuació, es descarta l’avió per a transports interns del país, tot i que just  

al costat de l’escola, hi ha una pista d’aterratge d’avionetes. Es desconeix però pel mo- 
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ment, si hi ha algun servei susceptible de la seva utilització. 

 

ESTAT DELS AVIONS: els vols que es dirigeixen a l’Argentina des de Barcelona, són 
vols transoceànics, de manera que en principi, no hi ha motiu de preocupació pel seu 
estat. Dels vols interns, es desconeixen les dades, tot i que la majoria els realitza la 
companyia ‘Aerolíneas Argentinas’. Per arribar al país, també es pot volar amb ‘Lan 
Chile’, o amb nombroses companyies fins a Buenos Aires, si fos el cas. 

 

Els vols d’escala, es realitzen amb avions mitjans, de Barcelona a Madrid, es realitzen 
amb les companyies que cobreixen el servei del pont aeri. I de Chile a Argentina, amb 
‘Aerolíneas Argentinas’ o ‘Lan Chile’. Són companyies grans que en principi no  
provoquen motius de preocupació, tot i que ‘Aerolíneas Argentinas’, generalment té 
retards pròxims a una hora. 

 

PREUS: el cost econòmic, ve a ser entre 1.000 € i 2.000 € en total, és a dir, de 
Barcelona a San Martín de los Andes o a San Carlos de Bariloche, depenent de la 
època de l’any en que viatgem, i amb l’antelació que comprem el bitllet. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: es recomana per a aquests trasllats, comprovar la càrrega 
màxima ofertada per les companyies, i el recàrrec per sobrepès. El 2007, amb la 
companyia ‘Lan Chile’ el pes màxim de la maleta de mà, era de 8,50 Kg, amb les 
seves mides corresponents, i el de la maleta de bodega, de 20 Kg. Tot i que és un 
factor molt variable que depèn de cada persona, això representa que per a estades 
aproximades d’un mes és suficient, incloent el que es pugui portar d’allà cap aquí. Tot i 
això, amb ‘Lan Chile’, el cost del sobrepès, és de 11,00 $EUA, que al canvi, 
representen uns 9,50 €. 
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TRANSPORT MARÍTIM O FLUVIAL 
 

Es descarta, en principi, aquest mitjà de transport, ja que s’hi ha d’invertir molts dies, i 
els materials es compraran, en principi, a la zona d’actuació. De totes formes, amb 
aquest, s’arriba a la costa atlàntica, pel que encara quedaria creuar tota la plana 
argentina per tal d’arribar a les valls de la Serralada dels Andes, a uns 600 Km 
aproximadament. 
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III. MITJANS I CONDICIONS DE TREBALL 
 

 

Amb aquest apartat, es pretén donar una idea de com s’hauria de començar a pensar 
el procés executiu dels projectes que es desenvolupin en aquesta àrea, tant en 
l’aspecte tecnològic, com en l’aspecte climàtic, és a dir, com es pot dur a terme la 
tasca en qüestió, i en quins períodes es pot desenvolupar dita tasca. 

 

Aquests dos punts, són molt importants tant a l’hora de planificar els viatges, els 
períodes d’estança, com per la manera com s’executarà el projecte, així que se 
separen d’una banda la tecnologia i els recursos i la cultura de la construcció, i de 
l’altra, el que són les condicions climàtiques de la zona. Sempre parant atenció amb 
les característiques de la zona en qüestió, és a dir, no es tractaran les construccions 
dels centres urbans, sinó que es farà amb la tipologia d’edificació a treballar, que són 
les construccions de planta baixa, i pertanyents a les comunitats rurals. 

 

TECNOLOGIA, RECURSOS, I CULTURA DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

TECNOLOGIA i RECURSOS 

 

La tecnologia i els recursos són similars als coneguts en el nostre país, i tot i que es 
tracta amb zones apartades on els recursos econòmics i tecnològics són limitats, es 
pot dir que s’abasteixen dels materials, i els recursos necessaris per a efectuar les 
tasques de les que requereixen. 

 

En el cas dels materials les diferències que s’observen a primera vista, són que els 
formats són diferents dels coneguts, i els materials predominants en les construccions 
en són d’altres. Els totxos ceràmics, presenten una relació de mides que tendeix al 
cub, de secció quadrada, i longitud de proporció 2:1, per exemple. 

 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  167 

El material bàsic, més utilitzat, i versàtil de la zona d’actuació per excel·lència, és la 
fusta. S’utilitza gairebé per tots els processos de la construcció, tant per a estructures, 
estructures auxiliars, tancaments tant en portes com en finestres, estructura de 
coberta, paviments, acabats interiors, i mobiliari. Un elevat percentatge dels habitatges 
dels pobles i ciutats visitats, exceptuant San Carlos de Bariloche (ciutat turística), 
estan construïts parcial o totalment amb fusta. Material que es troba des de temps 
remots, a l’abast de l’home en els boscos de pi autòctons dels Andes, tot i que 
s’utilitzen altres tipus de fusta en menor percentatge, com pot ser la Sequoia. 

 

 

 

 

Totxo de secció 
quadrada i 
metxambrat de 
taulons de fusta. 
Junín de los Andes. 

 

La problemàtica principal del país, és la inflació econòmica, els preus augmenten a la 
vegada que ho fa el dòlar, i això provoca una ràpida devaluació de la moneda 
argentina, el valor de la moneda no augmenta, però el preu dels productes sí. Els 
materials manufacturats, solen sortir cars, tant és així, que nombroses finestres estan 
preparades per a muntar doble vidre amb càmera d’aire, però degut al cost que 
representa, es munten amb un sol vidre, esperant a que baixin els preus, ja que el 
subministrament també resulta de cost elevat. Zones aïllades o que no són nuclis 
urbans, com poden ser Junín de los Andes, i amb major grau Cholila en són el cas, ja 
que no es troben indústries properes dedicades a aquest sector. 

 

Un altre material predominant, són les planxes de xapa metàl·lica, tant d’acer com de 
zenc per a cobertes, i tot i el seu grau contaminant i de toxicitat amb la presència de 
les fibres d’amiant, es segueix treballant amb planxes de fibrociment. Per a paviments 
interiors, es treballa majoritàriament amb fusta, però també és molt comú trobar 
paviments continus, de microciment i productes epòxids. 
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Troncs de pi, tant per a 
estructures horitzontals, com 
verticals. 

 

Formigonera. 

 

 

 

En referència a la maquinària, s’hi troba el mateix problema que en la majoria 
d’aspectes que s’estudien sobre la zona, la llunyania de centres urbans importants en 
la Patagònia argentina, encara avui es caracteritza per la poca població, i les gran 
distàncies que separen els petits poblats. Tot i això, com part de la població es dedica 
a tasques d'aforestació, agrícoles, o de la construcció, l’existència de la maquinària 
que hi ha, fa possible totes les tasques necessàries. Serres, formigoneres, retro-
excavadores, minipales, camions de transport de terres i petita maquinària, eines 
pròpies de cada activitat, etc. En principi, des de Cholila es garanteix cobrir tots els 
subministraments, tant de materials, com de maquinària i obrers. 

 

     
Minipala realitzant tasques d’anivellació de rases al C.E.I. San Ignacio, a Junín de los Andes, i camió amb 
ploma, per al seu transport, així com també de petit material. 
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CULTURA DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

De la construcció de la zona en qüestió, s'ha de separar la que es realitza als pobles i 
ciutats, de la que es realitza a les comunitats indígenes més allunyades, del que se’n 
dedueix que resulten uns habitatges amb dubtoses condicions d’habitabilitat, segons el 
paràmetres del nostre país, tot i que no poden aspirar a res millor en la majoria dels 
casos. Hi ha molts poblats indígenes on no arriben les ajudes estatals, i molt menys 
se’n poden imaginar el subministrament de materials. En aquests, la construcció es 
redueix a la imitació dels models coneguts, models d’habitatges que s’adapten als 
recursos al medi, que són els que proporciona l’entorn, amb poques o cap influència 
exterior. Així, en resulten cases d’estructura de fusta o de pedra (els elements 
verticals), amb cobertes de materials petris, com poden ser la pissarra, o la ceràmica 
que ells mateixos elaboren. 

 

  
Mercat d’artesania ‘mapuche’  a San Carlos de Bariloche, amb estructura i tancaments, estructura de 
coberta, paviment, i mobiliari de fusta. Finestres de vidre, i acabat de coberta de planxes de fibrociment. 

 

Tot i això, la zona d’actuació es situa a Cholila, on hi ha disponibilitat de materials i 
maquinària. Les construccions, i més concretament els habitatges i espais públics, en 
general són humils i austers, i degut a l’extensió del territori, no tenen la necessitat de 
construir en alçada, les cases són de planta baixa majoritàriament, i es situen en el 
centre o algun costat de la parcel·la, de manera que els queda part de la parcel·la 
lliure, ja sigui per a zona de jocs de criatures, pel cotxe,  i algun tipus de bestiar, com 
cavalls (que és força comú) o fins i tot per acopi de material. 
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Construccions típiques de ciutats com Junín de los Andes, i Cholila. Observem els fonaments correguts i 
les riostres, de forma obliqua. La construcció avança a mida que es disposa dels recursos, tot i que es 
construeix de manera que es pugui habitar el més aviat possible. 

 

La cultura més estesa, és l’autoconstrucció, amb el sentit comú, la intuïció, i els 
materials que proporciona l’entorn, és així com construeixen els indígenes a les seves 
terres des de temps memorables. Tot i això, l’arquitectura i la construcció, han estat 
objecte de la evolució, ja sigui per l’adaptació al medi o les influències rebudes, 
hispàniques i europees sobretot, i degut als diferents estrats socials existents en la 
Patagònia argentina, i els diferents orígens de cadascun d’ells. En l’actualitat, s’hauria 
de distingir entre la situació dels centres urbans, la dels poblats més aïllats, i la de les 
comunitats indígenes. 

 

Pels habitatges d’una ciutat com és Cholila, és molt comú practicar l’autoconstrucció, 
tot i que els mitjans i els recursos en són d’altres, també es compta amb l’ajut d’algun 
mestre constructor, que de ben segur, ho és degut a la seva dedicació en la 
construcció. En aquesta zona no es troben estudis referents a l’arquitectura tècnica, 
els oficis generalment s’aprenen per tradició i en l’àmbit laboral, treballant-los. 

 

En alguns casos, els projectes s’executen a partir d’un projecte bàsic, com és el nostre 
cas, on hi ha hagut la participació d’un arquitecte. Però en la majoria de construccions 
es parteix de molt menys, sobretot si es tracta d’autoconstrucció. Això dóna lloc a que 
cada mestre constructor, acabi realitzant la obra d’acord amb els seus coneixements, 
costums, experiències, disponibilitat i subministrament de recursos. Tant és així, que 
s’han arribat a veure construccions de forjats, separant el que és el congreny, de la 
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resta del forjat, encofrant i executant primer el congreny, i posteriorment l’estructura 
del forjat, normalment de fusta. 

 

   
Observem el procés constructiu, a base del replanteig, i l’absoluta inexistència d’aspectes relacionats amb 
la seguretat. Junín de los Andes. 

Una imatge d’una casa en construcció, observem com el parament de fàbrica, actua a la vegada com a 
encofrat lateral dels pilars. És molt comú aplacar els paraments verticals amb fusta. Junín de los Andes. 

 

La fusta és el material primari de la cultura de la construcció del país, això ha portat a 
un excés de consum d’aquesta, ja que és molt abundant, actualment però, existeix la 
preocupació per part de les corporacions forestals sobre la regeneració natural dels 
boscos. 

 

 

  
Puntals de troncs de fusta, a distàncies, que gairebé fan impossible la circulació per sota del forjat, a 
Junín de los Andes. 

Procés constructiu de l’estructura primària d’una casa unifamiliar a Junín de los Andes, observem el 
parament de fàbrica, que arriba a l’alçada del que serà l’àmbit del revestiment de pedra exterior, i la resta 
d’estructura de fusta. 
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Actualment el consum d’aquesta fusta és prou elevat com per justificar aquesta 
preocupació, segons el testimoni d’un tècnic de Corfone -Corporación Forestal 
Neuquina-, la massa que es regenera de fusta, no és prou per a la velocitat a la que es 
consumeix, es necessiten quaranta anys per a que un arbre sigui adult, i tingui les 
característiques per a poder talar-lo, d’altra manera, es condueix a la sobreexplotació, 
ja que no es deixen créixer prou els arbres i es necessita consumir major nombre 
d’unitats. Aquest fet, es deu a que com quaranta anys és prou temps com per 
plantejar-se una empresa a llarg termini, ningú la vulgui realitzar, tot i que si es 
practiqués, no només quedarien boscos en un futur, en una propera generació, hi 
hauria la seguretat del seu manteniment, i a la vegada es podria garantitzar el 
subministrament de fusta. Es tracta del debat que genera la sostenibilitat dels boscos, 
ja sigui amb repoblació natural, o forçada a través d’accions humanes, és evident que 
s’han de començar a pensar, i a posar en pràctica, noves estratègies, per tal de no 
esgotar aquest recurs natural tan necessari, tant per a l’home, com per al manteniment 
del medi natural. 

 

  
Estructura mixta de fusta i formigó armat, els troncs es vernissen, i queden vistos, el que proporciona un 
component estètic atractiu. Junín de los Andes. 

Façana de la mateixa casa, de pedra, i fàbrica per a revestir o arrebossar. Observem que es conforma 
una estructura principal de coberta, i posteriorment es va tancant, prescindint d’encavallades. 

 

Altres aspectes que es poden tenir en consideració, per a futures col·laboracions, amb 
una relació i un vincle més estret amb la gent de la zona, i amb més coneixements 
sobre els mètodes constructius, serien els aspectes tècnics relacionats amb la 
construcció segons les influències rebudes i l’adaptació en la zona d’implantació, així 
com un anàlisi més acurat sobre l’ús, la durabilitat, i la qualitat final del producte. S’ha 
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de tenir en compte, que les condicions climàtiques i de l’entorn són prou diferents a les 
del nostre país, el comportament dels materials enfront dels canvis tèrmics, i d’altres 
aspectes ens fan ésser cautelosos a l’hora de pensar si les solucions observades són 
les més adients o no. És per això, que en l’execució del projecte, no només es 
realitzarà la direcció d’execució, sinó que s’incidirà en aquells punts que es creguin 
necessaris, coneixent i aprenent els seus mètodes constructius, per tal de millorar la 
qualitat final del producte. S’ha de remarcar que gairebé la totalitat de les 
construccions, tenen un aplacat de pedra a l’exterior d’una alçada aproximada de mig 
metre, per tal de protegir aquesta zona de les humitats, tant d’esquitxos, com per la 
neu que s’arriba a acumular a l’hivern. En quant a cobertes, en molts casos, no es 
realitzen encavallades de fusta, sinó que amb els mateixos troncs, es realitza una 
estructura principal, que consta del perímetre, i els canvis de pla de la coberta, a partir 
d’aquí, amb la mateixa tipologia de troncs, es tanca, fins que se’n pot muntar l’aplacat 
de fusta que farà de base per a l’aïllament i l’acabat final. 

 

  
Exemple d’una estructura interior de fusta, combinada amb una estructura de formigó armat i fàbrica, que 
fa de tancament. Junín de los Andes. 

En la mateixa construcció, observem la fusta com a material principal, tant per a estructures horitzontals i 
verticals, com per estructures auxiliars. 

 

Tot i que s’executen estructures de fusta i de formigó armat –cal dir que el gran 
percentatge d’armadures, són d’acer B 400, resultant més econòmic, i suficient-, 
s’observa que la conjunció de les dues encara no ha estat del tot evolucionada, tant es 
troben estructures mixtes, amb una estructura perimetral de formigó i fàbrica, i 
estructura central de fusta, com es troben estructures de fusta dintre l’estructura de 
formigó armat, essent les dues independents. L’evolució d’aquesta tècnica comporta 
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Detalls de la construcció d’estructures combinades de formigó armat i fusta, i resolució de nusos, i 
recolzaments en fusta. Junín de los Andes. 

 

un millor coneixement d’aquests materials i la seva combinació, fet que portarà a un 
estalvi considerable de material. En quant a la separació d’estructura i tancaments, no 
s’observa que pel moment sigui una tècnica generalitzada. En els paraments i acabats 
exteriors, si es troba un diferent tracte, depenent de l’acabat definitiu, aquests, es 
realitzen directament amb pedra, o amb fàbrica si han d’anar arrebossats, o aplacats, 
ja sigui amb fusta o pedra, o la combinació d’ambdós. 

 
 

  
Edifici on s’ubica l’escola de Cholila, en el seu estat original. Es tracta d’un antic hospital que porta uns 
disset anys d’abandó. 

Imatge de l’estructura de coberta. No presenta un mal estat, ni deteriorament, pel que es procedirà a 
substituir el fibrociment, per xapa d’acer tipus ‘sandwich’. 

 

També cal esmenar el tema de la seguretat en el treball, ja que l’existència de 
qualsevol equip de protecció individual i la majoria d’equips de protecció col·lectiva, 
són inexistents. S’observen baranes en alçada, però els treballadors no utilitzen guants 
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per a gairebé cap tasca, se suposa que no només és la falta de consciència –la 
necessitat real suposada segons cada treballador-, sinó que també hi té influència el 
preu i el subministrament de material. En la fotografia on apareixen obrers, quan se’ls 
va comunicar la voluntat de fer fotografies la desconfiança fou evident, no només per 
l’aspecte europeu, sinó també pel fet de mostrar interès per l’execució. 

 

  
Habitatges típics de Cholila, on s’hi troben cases sense arrebossar, tot i que en major nombre que en 
d’altres poblacions, ja que no és molt gran i es troba prou allunyada de centres urbans importants. 

Edifici del centre comunitari d’’Ayelen’, pertanyent a un dels pobles de la reserva indígena d’’Aucapan 
Abajo’, departament dels ‘Huiliches’, propera a Junín de los Andes. 

 

Es mostrarà, com a annex, un petit reportatge fotogràfic, per donar una idea de la 
construcció actual en les zones visitades, i la seva relació amb la situació general del 
país. 
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IV.  HABITATGE I URBANISME 
 

 

En aquest punt es farà referència als termes relacionats amb l’habitatge i l’allotjament 
de persones en trànsit, així com als aspectes descriptius de la distribució i planificació 
de les comunitats urbanes o rurals, i els serveis bàsics que es derivin del manteniment 
i habitabilitat d’aquestes. És molt important, en el cas de l’Argentina, separar la capital 
de la resta del país ja que aquesta, és també la capital administrativa, i es tracta d’una 
gran ciutat, semblant en quant a la tecnologia, recursos, i tipologia constructiva a 
qualsevol ciutat europea. 

 

Es troba una gran diferència de tipologies constructives, i de grau de confort dels 
habitatges, pel que fa a l’allotjament de les persones en trànsit i personal de la 
fundació en general, comparat amb les condicions de les comunitats rurals i de la 
població beneficiària. És per això que separarem les característiques dels habitatges 
de persones en trànsit, de les dels habitatges de les comunitats rurals. 

 

Es pren com a base que la tipologia constructiva, és a base de construccions aïllades 
unifamiliars, majoritàriament de planta baixa, planta baixa i altell, i amb menys 
proporció de dues o tres plantes. En els nuclis urbans, tot i que la tipologia 
predominant és aquesta, també es troben edificacions d’estructura de formigó armat 
de vàries plantes. 

 

HABITATGE DELS POBLES I CIUTATS DE LA PATAGÒNIA 
 

Ens centrarem amb l’estada amb la gent de la fundació, ja que els dies parcials que es 
passen en altres poblacions, es resolen amb albergs, hostals, i hotels, dels que se’n 
farà referència més endavant. 

 

TIPUS: BARRACA ✖      CABANA ✖      CASA ✔       APARTAMENT ✔       PIS ✔ 
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OBSERVACIONS: la fundació, ofereix espai en la casa dels voluntaris, o en els seus 
albergs d’alumnes, tot i que en alguns casos, algunes famílies que col·laboren amb la 
fundació alberguen els voluntaris que s’hi desplacen. 

 

 

 

 

Alberg femení ‘La Casa de Alejandra’, per a alumnes 
i voluntàries en les seves estades a Junín de los 
Andes. 

 

SUPERFÍCIE (EN m2): 0-20 ✔             20-40 ✔             40-80 ✖             +80 ✖ 

En aquest cas, s’ha marcat la superfície la qual es disposa per persona, tot i que és 
molt diferent habitar en la casa de voluntaris o l’alberg, a disposar d’una habitació a 
casa d’una família. 

 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: 

 

ADOB ✖             PEDRA ✔              TOTXANA ✔             PREFABRICAT ✔ 

 

FUSTA ✔             FORMIGÓ ✔ 

 

TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES: són les pròpies de la construcció tradicional, amb 
estructures de fusta, de formigó armat, i mixtes en edificis de més d’una alçada. En 
edificis de dues alçades, s’acostuma a fer la planta baixa de formigó armat, i 
tancament de fàbrica, i en la planta primera, tot de fusta. 

 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
178 

La tècnica més estesa és l’autoconstrucció, i de forma tradicional, comparable a les 
cases de camp del nostre país dels anys quaranta. En molts casos, la tècnica és la 
intuïció. La majoria de construccions es realitzen amb poca fonamentació, a base de 
parets de càrrega i cobertes amb estructura de fusta. La formació de la coberta, pot 
ser a base de pedra o plaques conformades, de xapa d’acer ò de zenc, i de fibrociment 
en molts casos. Bàsicament la falta de coneixements i recursos, fa que els habitatges 
no estiguin tècnicament ben construïts, de manera que les condicions d’estanqueïtat, i 
estalvi energètic no es garanteixen, fet que sorprèn a causa de les condicions 
climàtiques. 

 

SERVEIS: AIGUA: SI ✔                NO ✖ 

 

ELECTRICITAT: SI ✔                NO ✖ 

 

GAS: SI ✔                NO ✖ 

Hi ha gas per a ús domèstic de cuines, i també es consumeix gas propà per a les 
instal·lacions de calefacció. 

 

CARACTERÍSTIQUES CUINA: les característiques de la cuina són similars a les del 
nostre país. 

 

CARACTERÍSTIQUES LAVABO: les característiques del lavabo són similars a les del 
nostre país. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: les característiques dels albergs i casa de voluntaris, són 
similars a les del nostre país. 
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ALLOTJAMENT DE LES PERSONES EN TRÀNSIT 
 

El país ofereix una àmplia oferta en aquest sentit, centrant-nos en la zona d’actuació, 
és molt diferent buscar allotjament en les ciutats, o en els pobles i comunitats rurals. 
En l’experiència de l’octubre del 2007, el primer allotjament fou a San Carlos de 
Bariloche, on l’aeroport compta amb més afluència de vols que San Martín de los 
Andes, degut a la seva importància com a destí turístic, és evident que la oferta és 
àmplia i molt variada. S’hi troben hotels de totes les classificacions, molts amb ofertes 
turístiques d’activitats molt variades 

 

En canvi a Junín de los Andes, la oferta es redueix considerablement, i més a Cholila, 
on es desenvoluparà el projecte. Hi ha pocs hostals, en el millor dels casos es 
disposarà d’habitacions a casa de famílies col·laboradores amb la fundació, o es 
compartirà l’espai amb els estudiants a la mateixa escola. Això sí, es confia amb la 
disponibilitat d’allotjament, tot i que segurament no es disposarà de les comoditats a 
les que estem acostumats, els nivell de funcionalitat i higiene, són correctes i 
acceptables. 

 

ESTAT I SERVEIS BÀSICS: l’estat general dels hotels, hostals i albergs és bo, i els 
serveis bàsics es cobreixen satisfactòriament. Tan sols en l’allotjament en albergs, 
s’haurà de renunciar a la intimitat que ofereix una habitació amb bany propi. Les 
estances en cases de famílies o albergs de l’escola, són més enriquidores, ja que es 
comparteix la vida diària amb alumnes i personal del centre, o nuclis familiars propis 
de la zona, que ofereixen un major intercanvi d’impressions, i millor coneixement de 
les persones. 

 

PREUS: els preus poden variar molt depenent de la categoria del lloc on triem allotjar-
nos, així com també de la zona. A San Carlos de Bariloche, podem fer nit i esmorzar a 
partir d’uns 20 $arg., fins arribar a preus desorbitats, degut a les ofertes turístiques, i 
nivells de comoditat, pels pocs dies que s’hi passen, podem estar prou còmodes per 
uns 80 $arg. la nit i esmorzar, que representen entre 15 € i 20 €. 
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Per les estades a Junín de los Andes i Cholila, en principi es disposa de l’allotjament 
que ofereix la fundació, tal i com està pactat i signat en el conveni entre A.T.S.F. i 
Fundación Cruzada Patagónica. Durant l’estada de l’octubre del 2007, l’allotjament fou 
en una casa d’una família col·laboradora amb la fundació, l’allotjament també pot ésser 
en els albergs dels alumnes, o la casa de voluntaris. Com el projecte de Cholila encara 
es troba en els seus inicis, no s’han construït ni l’alberg de nois, ni la casa de 
voluntaris, pel que es podria anar a parar a casa d’alguna família, o a un hostal, el preu 
del qual oscil·la els 75 $arg., que serien uns 18 €. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: degut al canvi de moneda i la situació econòmica del país, 
la sensació és que resulta barat, si es parla de dietes, la sensació resulta encara més 
notòria. El menjar és semblant a la nostra dieta, ja que Argentina té molta 
descendència europea, i l’alimentació resulta molt similar a la dieta mediterrània. Pel 
tipus d’alimentació i els preus, l’alimentació no presenta cap tipus de preocupació. 

 

 

HABITATGE DE LES COMUNITATS RURALS 
 

TIPUS: BARRACA ✔      CABANA ✔      CASA✖       APARTAMENT ✖       PIS ✖ 

 

OBSERVACIONS: hi ha molts factors que determinen la tipologia dels habitatges, i les 
construccions en general, de les comunitats rurals. Alguns d’ells, poden ser els 
recursos de cada família, el tamany de la comunitat, la distància a la civilització, o als 
centres de les comunitats rurals, de si la comunitat és objecte d’alguna col·laboració 
externa o no, ja sigui estatal o d’algun tipus d’associació, o de capital privat, etc... 

 

SUPERFÍCIE (EN m2): 0-20 ✔             20-40 ✔             40-80 ✔             +80 ✔ 

Els habitants de les comunitats rurals, es dediquen majoritàriament a tasques de 
ramaderia i agricultura, és per això que les vivendes de cada família, es composen de 
diferents unitats constructives, segons les activitats que s’hi desenvolupin, fins i tot es 
troben unitats constructives dormitori, unitats menjador, unitats corral, etc... Les 
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superfícies entre 40m2 i més de 80m2, es refereixen al sumatori entre les diferents 
unitats. 

 

  
Habitatges rurals típics, el primer fruit  de la cooperació, i el segon fruit de l’autoconstrucció, amb corral i 
hivernacle. 

 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: 

 

ADOB ✖             PEDRA ✔              TOTXANA ✔             PREFABRICAT ✔ 

 

FUSTA ✔             FORMIGÓ I MORTERS ✔ 

 

TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES: s’han de separar aquells habitatges que s’han 
construït amb ajut extern, dels habitatges construïts pels propis indígenes. Els 
habitatges construït amb ajut extern, normalment a causa d’alguna cooperació per 
parts d’ONG’s es construeixen amb materials portats de l’exterior de la comunitat, i per 
tant, la tècnica, la porten a terme tècnics i mestres d’obres, que coneixen l’ofici. 
Aquests habitatges destaquen molt dels propis construïts pels indígenes, executats 
amb recursos proporcionats per l’entorn, i aprofitant i reutilitzant qualsevol element 
foraster, com plaques de xapa, per a cobertes o tancaments. Es basen en les 
tècniques de l’autoconstrucció, a base d’intuïció i de copiar el que es coneix, i sovint 
del suport dels familiars i veïns de la zona, amb molt poques eines, recursos, i 
coneixements tècnics, i amb uns resultats d’habitabilitat ben precaris en tots els 
sentits. 
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SERVEIS: AIGUA: SI ✔                NO ✔ 

En algunes comunitats, existeixen instal·lacions d’aigua, de sanejament i clavegueram, 
comunitàries, encara que en proporció són molt poques. Val a dir que aquestes 
comunitats, es situen prop de rius i rierols, molt nombrosos degut a l’entorn 
muntanyenc, per tant el subministrament d’aigua és del tot natural. S’acostuma en 
general a fer pous per a les deposicions. 

 

ELECTRICITAT: SI ✔                NO ✔ 

Depèn de la zona, en les poques comunitats on arriba la xarxa elèctrica, degut a les 
distàncies a les que es troben de la civilització, es de forma comunitària, en els centres 
comunitaris o centre cívics, si n’hi ha. La calefacció és a base de llars de foc o cuines 
de ferro colat, que mantenen l’escalfor durant hores, d’aquesta manera s’explica que la 
major part del dia la passin en aquesta estança. La llenya que s’utilitza com a 
combustible, s’emmagatzema durant els mesos d’estiu. 

 

GAS: SI ✖                NO ✔ 

 

CARACTERÍSTIQUES CUINA: la majoria són llars de foc, o focs a terra, en les que 
s’hi cuina a sobre. Algunes famílies però, tenen cuines de llenya de ferro colat, i 
aprofiten l’escalfor realitzant les seves tasques diàries al costat. També hi ha cuines a 
l’exterior de la llar, solen ser de forma circular, i amb maons i terra, o forns d’obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES LAVABO: en algunes comunitats rurals, hi ha serveis 
comunitaris, amb subministrament d’aigua, i sanejament i clavegueram resolts, prop 
del centre cívic o neuràlgic de la comunitat. En els habitatges aïllats, s’acostuma a 
excavar pous per a les deposicions, o s’utilitzen per a la elaboració d’adob per al 
camp. 
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Cuina i forn típics, que solen ser d’ús comunitari. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: degut a les limitacions de la comunitat indígena, tant en el 
camp educatiu, com en la disponibilitat de recursos, els habitatges resulten molt 
pobres. No es garanteixen condicions de confort, i en molts casos, tampoc 
d’habitabilitat. 

 

El que realment sorprèn, és la manera de supervivència amb les condicions tan dures 
de l’entorn, situats a uns 800m d’alçada, a una baixa latitud, amb hiverns molt freds, de 
fins a -16ºC, amb acumulacions de neu a l’hivern de fins a un metre, que impedeixen 
per complert la circulació pels camins d’accés, obligant a les famílies a passar l’hivern 
dintre les cases, i curtes temporades de cultiu durant la primavera i estiu. En alguna 
ocasió que ha estat necessari el trasllat a alguna comunitat, per necessitat o 
emergència –ja que existeix la comunicació per ràdio, i l’aïllament no és total-, s’ha 
hagut de realitzar amb helicòpter. 

 

Els habitatges no estan pavimentats, els tancaments, d’una sola capa i molt senzills, 
no són estancs, i es troben nombroses escletxes que comuniquen l’interior i l’exterior. 
Amb les cobertes passa el mateix, en alguns casos es troben troncs dintre les cases 
que aguanten alguna biga que ha començat a cedir. Sense mobles, passen els hiverns 
al voltant de la cuina de llenya, esperant que les condicions els permetin treballar el 
camp i el bestiar. 
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URBANISME I EQUIPAMENTS URBANS NO ASSISTENCIALS 
 

CONFIGURACIÓ CARRERS: 

 

CUADRÍCULA ✔              RADIAL ✖             NO REGULADA ✔                

 

 
Plànol urbanístic de Cholila. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC: els pobles i ciutats disposen de xarxes d’il·luminació pública, 
en les comunitats rurals, no existeix una xarxa ordenada d’il·luminació, i en les 
comunitats més allunyades, ni tan sols arriba el corrent elèctric, recorrent si se’n 
disposa, a petits generadors d’electre amb motors de gasolina. 
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GESTIÓ ESCOMBRARIES: en les zones desenvolupades del territori, existeix una 
recollida de deixalles, en les comunitats rurals, no només no es practica la recollida, 
sinó que cada família, gestiona les seves deixalles. Principalment són les deposicions, 
que s’enterren en pous, o s’utilitzen per a la elaboració d’adob per als camps. 

 

CLAVEGUERAM: existent en els pobles i ciutats, però inexistent en les comunitats 
rurals. 

 

ZONES VERDES: en les zones visitades, són nombroses i gaudeixen d’un bon 
manteniment, en part degut a la consciència de respecte al medi per part de la 
població. En el cas de les comunitats rurals, són els indígenes els que s’integren en la 
natura per tal de poder-hi viure. 

 

 
Plànol de Junín de los Andes, on es troba la seu de ‘Fundación Cruzada Patagónica’. 
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SENYALITZACIÓ (CARTELLS INDICADORS, NOMS DE CARRERS, NÚMEROS DE 
PORTA…): els pobles i ciutats es troben perfectament regulats i normalitzats en 
aquest sentit. A les comunitats rurals, les escoles s’identifiquen per numeració i 
paratge natural al que pertanyen. En el cas de les cases, no existeix ni numeració ni 
noms de carrers, ja que no responen a cap ordre en concret ni són nombroses. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA: en general l’estat 
de les carreters i els camins, es troba en bones condicions, tot i que no és com en el 
nostre entorn. Les vies principals i la majoria de secundàries, es troben asfaltades, 
amb alguns forats i despreniments d’asfalt, sense arribar a perjudicar la conducció de 
forma important. Les carreteres comarcals –tal i com les coneixem nosaltres- és difícil 
trobar-les asfaltades, la majoria són camins de terra i pedra, tan sols cal acostumar-se 
a la manera de conducció, en general no presenten dificultats importants, tot i que cal 
prestar especial atenció, si estem en èpoques de pluges, ja que els camins se’n 
ressenten i ens poden jugar una mala passada. 

 

Per norma, l’estat i la qualitat de la carretera o camí, 
va en funció de la proximitat de nuclis urbans 
importants, per exemple, de camí a Cholila, que ja es 
troba prou al sud i allunyat de centres urbans grans i 
importants, els últims quilòmetres es realitzen sobre 
camí de pedra, i la major part de la ciutat, no es troba 
asfaltada. A Junín de los Andes, tan sols trobem 
asfaltada la carretera que travessa el poble, i alguns 
carrers del centre estan pavimentats amb llambordes. 
Tots els camins que porten a les comunitats rurals 
són camins de terra i pedra, però els cotxes i la 
població estan adaptats i acostumats a aquest fet. A 
la Patagònia, l’asfalt queda per les carreteres 
principals i els nuclis urbans grans i importants. 

 

Un carrer amb llambordes, 
proper al centre de Junín. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: les distàncies a recórrer, normalment són llargues, pel 
que es fa gairebé impossible traslladar-se a peu. En el nostre cas, de Junín de los 
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Andes a l’escola de la fundació –el C.E.I. san Ignacio-, el trasllat es feia amb l’autobús 
de l’escola, alguna furgoneta, o cotxe d’algun professor, o personal de l’escola. 

 

Estant a Cholila, si l’allotjament és al poble, s’hauria de fer el mateix per traslladar-nos 
a l’escola, o intentar aconseguir una bicicleta, o fins i tot traslladar-nos amb cavall, que 
és el medi més estès pels habitants per a realitzar els trasllats. No és molt usual, però 
degut al nivell de confiança de la població, també es pot fer dit a la carretra, i per la 
experiència personal, amb bons resultats. 
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V. SERVEIS ASSISTENCIALS 
 

 

En aquest punt es fa referència els equipaments urbans o rurals que ofereixen un 
servei de caràcter social al ciutadà, com escoles de primària, centres d’ensenyament 
superior, centres d’assistència primària, hospitals, centres d’acollida… 

 

Ens centrarem amb els serveis que ofereix la fundació, ja que els estatals i privats són 
similars als nostres, i no són objecte de l’estudi. 

 

ESCOLES 
 

TITULARITAT: PÚBLICA ✖               PRIVADA ✔                  SUBVENCIONADA ✔ 

 

ALTRES: el funcionament de les escoles de la fundació, tot i tenir el suport del govern, 
és de titularitat privada i té un funcionament completament autònom i independent, 
degut als convenis i a la demostració constant de bons resultats, i creixement 
progressiu que esdevé en els centres de la fundació. 

 

COST PELS ESTUDIANTS: el cost pels estudiants és molt variat, estudiant cada cas 
segons les seves necessitats i possibilitats, s’ha de tenir en compte però, que als 
beneficiaris directes del projecte no els representa cap cost, més que el fet de no 
poder ajudar en les tasques domèstiques durant el període lectiu. 

 

La principal funció de l’escola és oferir educació a les comunitats desfavorides, als 
indígenes, que els van a buscar a les seves llars, i els proporcionen allotjament i 
educació, tot de forma gratuïta, tot i que no treu la cabuda d’alumnes que viuen en 
nuclis familiars a la frontera de la pobresa. Això és possible gràcies a la participació del 
govern, i compromisos per part d’empreses i persones. En el cas del C.E.I. San 
Ignacio, escola de Junín de los Andes, de la que es copiarà el model en l’escola de 
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Cholila, són tan bons són els resultats i experiències viscudes –com el coneixement i 
convivència amb habitants de comunitats rurals, indígenes- que molts nens del poble 
també volen cursar els seus estudis en ella, de manera que en part, són també 
aquests alumnes -dels que les seves famílies es poden permetre pagar-ne l’educació-, 
els que permeten tenir alumnes completament becats, que és el principal objectiu de la 
fundació. 

 

INSTAL·LACIONS (DIMENSIONS, TIPUS D’EDIFICI, ESTAT…): degut a la modalitat 
educativa que ofereix la fundació, la del sector agrari i ramader, és necessària la 
disponibilitat de grans àrees de superfície, que s’utilitzen per les tasques educatives i 
de producció. En la fotografia podem veure el que seria aproximadament  el 80% de la 
extensió total de l’escola existent a Junín de los Andes, el C.E.I. San Ignacio, a falta 
d’alguns camps de pastura i conreu, on es practica la rotació. 

 

corrals producció

gimnàs

art i dibuix

direcció
taller 
mecànic

fusteria, banys, alberg, 
cuina, laboratori, aules

A Junín de los Andes

hivernacles i cultiu

corrals producció

gimnàs

art i dibuix

direcció
taller 
mecànic

fusteria, banys, alberg, 
cuina, laboratori, aules

A Junín de los Andes

hivernacles i cultiu

 
Vista general de l’extensió del C.E.I. San Ignacio, a la rodalia de Junín de los Andes. 

 

Les instal·lacions es troben en bon estat, i amb l’equipament necessari per a realitzar 
totes les tasques educatives, i els corrals i els camps es troben ben cuidats, ja que són 
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objecte de classes contínues, on la neteja i l’ordre hi són presents, i necessaris per a la 
salut del bestiar, i de l’agricultura. Val a dir però, que l’estiu del 2007, es va incendiar la 
zona d’alberg de nois, cuina, laboratori, aula d’informàtica, i d’altres aules, que és la 
unitat que veiem en forma de ‘U’ a la part marcada de la fotografia de la pàgina 
anterior, no hi hagueren més baixes que les materials, i el campament de l’exèrcit de 
Junín de los Andes alberga els alumnes fins que s’hagi acabat la reconstrucció. La 
resta d’espais s’han distribuït en altres sectors de l’escola. Val a dir que les donacions 
no són suficients per a contractar una assegurança per les infraestructures, tot i això 
s’ha de reconèixer el gran esforç per part de la fundació, tot i tractar-se d’una 
responsabilitat que no es pot passar per alt, de tenir  tots els alumnes assegurats 
mèdicament cada curs. 

 

Vista de l’extensió total del C.E.I. San Ignacio, amb el riu Chimeuín, que baixa en direcció sud, sud-est, a 
la dreta. I la carretera, situada a l’esquerra, que ens porta cap a Junín de los Andes, en direcció paral·lela 
al riu. 

Imatge presa de Google Earth. 

 

El cas de l’escola de Cholila, tot i que copiarà el model del C.E.I. San Ignacio, és ben 
diferent. Es parteix d’un edifici existent que porta uns disset anys d’abandó. La previsió 
és adequar l’espai existent en aules, alberg per nois, i despatxos, per tal de començar 
a cursar, el setembre del 2008. En un principi amb petits grups d’alumnes, uns trenta 
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nois. A mida que l’escola vagi creixent, s’aniran adaptant nous espais per tal 
d’incrementar el nombre d’alumnes fins arribar al voltants de dos cents cinquanta 
alumnes, entre nois i noies, en la fase final en la que ja s’hauran construït l’alberg de 
nois i el de noies. 

 

En l’edifici existent, s’hi ha projectat realitzar ampliacions, annexos a l’edifici units a ell, 
per a augmentar l’espai interior. En aquesta primera fase de col·laboració, es pretén 
aconseguir l’ajut econòmic per tal d’executar la primera aula annex, un cos afegit al 
lateral dret de l’edifici, obrint la façana existent. 

 

NÚMERO D’ALUMNES: actualment, uns trenta nois, es preveu arribar al voltants de 
dos cents cinquanta alumnes, entre nois i noies, quan s’hagi completat la fase final de 
l’escola, en un període no inferior als cinc anys, des del 2007. 

 

EDAT D’ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA: el sistema educatiu és molt similar al del 
nostre país, i la escolaritat obligatòria comença als dotze anys i acaba als divuit, amb 
la Formació Professional, en la rama agrònoma en aquest cas. Hem de tenir en 
compte però, que la tasca d’educar als poblador rurals és més complicada i complexa. 

 

A les comunitats rurals, no hi ha hagut la preocupació per part del governs, de 
l’assistència a les escoles a l’edat obligatòria, de fet, a les latituds de Cholila no hi ha 
gairebé escoles que ofereixin educació gratuïta. 

 

Fundación Cruzada Patagónica, és gairebé la responsable que un petit percentatge 
d’habitants de comunitats rurals tinguin un lloc en la educació escolar, que és el que la 
mateixa fundació ofereix gratuïtament. Tot i la gratuïtat, no és fàcil que tots rebin 
educació, en moltes comunitats rurals, els fills són més necessaris per a les tasques 
de la casa i el camp, i això els impossibilita el trasllat a les escoles. En d’altres casos, 
es troben alumnes que a mig curs, o en cert punt del curs escolar, deixen l’escola per 
tornar a casa i ajudar a la família. Són casos difícils d’entendre i acceptar, però per 
d’altra banda la realització dels estudis, permet en molts casos a que sigui l’alumne, el 
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que ajuda a que els conreus de la seva comunitat siguin més productius i estigui 
gestionats amb un grau major d’eficiència. 

 

 
Plànol de la primera col·laboració entre A.T.S.F. i F.C.P. en la fase d’ampliació de l’escola de Cholila. 

 

RATI DE PROFESSORS: les classes solen ser de 20 alumnes per professor 
aproximadament. 

 

A primera hora del dia, de vuit a nou del matí, es realitzen classes de reforç on els 
alumnes que van més justos s’asseuen tots junts, i fan les tasques de les assignatures 
que a cadascun li suposa més dificultat o endarreriment, en aquestes classes, 
normalment hi ha un parell de professors, i els voluntaris que es presten, d’aquesta 
manera hi ha una major interacció. En les classes pràctiques, els grups es divideixen 
en dos grups de deu alumnes, de manera que la classe té un major aprofitament per a 
cadascun d’ells. 
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FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: la formació del personal docent, i la dels tècnics 
agrònoms, és d’origen universitari. Són professionals que efectuen la seva tasca, a 
més, solen ser persones que estan involucrades amb els objectius de la fundació, això 
és vital per tal que els alumnes es sentin compresos i recolzats en tot moment. Un fet 
que val a comentar, és la tranquil·litat i la confiança que es respira en l’ambient de 
l’entorn de l’escola. 

 

TRETS BÀSICS DEL PLA D’ESTUDIS: es basen en la formació dels alumnes en les 
matèries bàsiques i comuns del pla d’estudis del govern, i en les matèries pràctiques 
necessàries per a gestionar de manera eficient l’agricultura i la ramaderia, ja que 
l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les comunitats rurals. 

 

Tant és així, que els alumnes aprenen tot el procés productiu de l’agricultura i la 
ramaderia, des del tractament de la terra per a la plantació o la cria de bestiar, fins al 
consum o venda del producte, passant per tots els processos que hi intervenen. Cal 
destacar també que tots aquests processos s’aprenen sempre respectant el medi 
ambient, i adaptant-se a ell en cada cas. 

 

TÍTOLS O ENSENYAMENTS OFERTATS: el C.E.I. San Ignacio comprèn els estudis 
d’educació primària per a joves i adults, amb mestres itinerants i a l’escola, i educació 
secundària agrònoma, amb projecció cap a Tècnic Professional de Producció 
Agrònoma. 

 

Una de les particularitats radica en que no només s’inclouen assignatures com 
l’anglès, la informàtica i totes les matèries oficials, sinó que al ser agrònom, inclou 
mòduls educatius en aforestació, apicultura, horta, ovins, porcins, aus, i indústries de 
la granja, tractorista i motoserra, fusteria i instal·lacions elèctriques. 

 

RECURSOS I SERVEIS (LLIBRES, MATERIAL, MENJADOR, TRANSPORT…): la 
fundació s’encarrega de traslladar-se a les comunitats rurals per oferir de manera 
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gratuïta el transport, l’allotjament, l’alimentació i la educació, a aquells joves que ho 
vulguin de forma voluntària. 

 

També proporciona les eines necessàries per a cursar els estudis, des de materials 
d’ús personal com motxilla, llibretes, etc. fins al material docent, com ara llibres, 
ordinadors, eines i maquinària de camp, etc., es tracta de material que pertany a 
l’escola però està a la disposició de tots els estudiants i professors. 

 

Els recursos i els serveis, els gestiona la pròpia escola, en part, gràcies a la producció 
que s’obté per mitjà de l’ensenyament dels diferents cursos, que es destina a la venda. 
Aquesta, és molt variada; fruita i verdura, espècies i flors seques, talles de fusta, 
embotits, mel, etc. 

 

ALTRES OBSERVACIONS: una peculiaritat de l’escola que té un valor afegit, tal i com 
demostren les experiències viscudes, és l’intercanvi directe que tenen els alumnes, la 
convivència d’una majoria d’indígenes amb d’altres sectors de la població, fonamenta 
un enriquiment mutu, però sobretot el coneixement per part de les noves generacions 
de les condicions i necessitats de les comunitats rurals, cal remarcar també, que 
normalment, es sent curiositat per la tradició i costums indígenes, fet que afavoreix a 
les relacions respectuoses, i al coneixement d’aquest sector de població desfavorida. 

 

 

ALTRES SERVEIS SOCIALS 
 

En el cas de Fundación Cruzada Patagónica, cal remarcar l’oferiment de classes 
semipresencials per a adults, que es realitzen a les comunitats rurals d’on provenen 
els alumnes -un cop per setmana i amb el trasllat dels professors a les comunitats-, i 
que els adults voluntàriament s’han ofert a cursar. I la col·laboració en el 
desenvolupament rural, amb construcció d’hivernacles, i oferiment per a millorar la 
gestió i producció dels camps de conreu, i ramaderia de les famílies de les comunitats 
rurals. 
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TIPUS D’ASSISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES: les professores, segons els 
recorreguts establerts, es traslladen per totes les comunitats on tenen alumnes, de 
manera, que s’imparteixen classes un dia per setmana. 

 

En les classes, essencialment, s’ensenya als adults a llegir i escriure, alguns d’ells 
opten a estudiar per a superar el graduat escolar, però molt pocs. Realment, el nivell 
d’analfabetisme en aquest sector de població és alarmant, per això hi ha tant ímpetu 
en que els joves assisteixin a les escoles. 

 

  
Centre cívic d’una comunitat rural del sector de la reserva d’’Aucapan Abajo’, departament dels huliches, 
Junín de los Andes, on s’imparteixen classes semipresencials per a adults. 

 

En el cas del desenvolupament rural, els tècnics es desplacen a la zona, i junt amb les 
famílies, construeixen els hivernacles, material dels quals els proporciona la fundació. 

 

 
Hivernacle de baix cost construït al C.E.I. San Ignacio, Junín de los Andes. 
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COST PELS ESTUDIANTS: l’únic que han de fer els que vulguin rebre classes, és 
assistir el dia i hora convingut, al centre comunitari on es traslladen les professores. 
Elles els proporcionen tot el material necessari per a efectuar les tasques que 
aquestes els encomanen. 

 

  
Centre comunitari cedit per a realitzar les classes de modalitat semipresencial, per a adults, a Ayelen, 
sector de la reserva d’’Aucapan Abajo’, departament dels huliches, Junín de los Andes. 

 

INSTAL·LACIONS (DIMENSIONS, TIPUS D’EDIFICI, ESTAT…): depèn de cada 
centre on es realitzen les classes, normalment en escoles o centres comunitaris, on 
l’espai i les condicions són òptimes per a realitzar l’activitat. 

 

RECURSOS I SERVEIS (LLIBRES, MATERIAL, MENJADOR, TRANSPORT…): tot el 
material didàctic, el porten les professores, als alumnes els deixen les eines 
necessàries per a que facin les tasques encomanades per a la propera classe. 

 

Escola cedida per a 
realitzar les classes 
semipresencials per 
adults. 

Nahuel Mapi Abajo, 
departament dels 
huliches, Junín de los 
Andes. 
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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 
 

A l’Argentina, no existeix la sanitat pública. L’escola contracta mútues per tal de tenir 
els alumnes coberts en aquest sentit. 

 

Els serveis sanitaris són bons, s’hi troba personal qualificat, format tant a l’Argentina 
com a l’exterior. Però l’equip mèdic és molt car, tot i que des dels hospitals es 
coordinen els esforços per obtenir el màxim benefici. En algunes regions no hi ha la 
possibilitat d’actualitzar els aparells mèdics, encara que aquest fet no els impossibilita 
d’atendre qualsevol urgència. 

 

A les farmàcies, la majoria de medicaments, es venen sense recepta, sempre n’hi ha 
alguna de guàrdia. Si s’ha de posar alguna injecció, el farmacèutic pot fer-ho, a més, 
també pot recomanar remeis per afeccions comuns com són la grip, els trastorns 
gàstrics, mal de cap, etc. 

 

TITULARITAT: PÚBLICA ✖               PRIVADA ✔                  SUBVENCIONADA ✖ 

 

FORMACIÓ: tret de la medicina general, l’Argentina compta amb molts especialistes 
que solen assistir a congressos mèdics internacionals, per tal d’aplicar els últims 
avenços mèdics. 

 

COST PELS MALALTS: depèn de cada contracte, de si s’està afiliat a alguna mútua, i 
dels preus estipulats per cada hospital, i per a cada actuació. Tot i això, degut a la  
fluctuació econòmica, una consulta mèdica, pot costar entre 20 $EUA i 150 $EUA, que 
al canvi representen entre 18 € i 135 €. 
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VI. INSTITUCIONS PÚBLIQUES 
 

 

En aquest punt es recolliran les característiques generals del país,  dels organismes i 
estaments públics destinats a l’administració pública, i al manteniment de l’ordre i la 
seguretat de la població. Tal com governs, justícia, correus, policia, exèrcit, bombers. 
 

DADES LOCALS 
 

NOM OFICIAL: República Argentina. 

 

SUPERFÍCIE: 2.780.400 Km2. 

 

POBLACIÓ: 37.000.000 habitants aprox. 

 

PROVÍNCIES: Buenos Aires (ciutat autònoma), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida Argentina i Islas del Atlántica Sur. 

 

CAPITAL: Buenos Aires. 

 

IDIOMA OFICIAL: espanyol. 

 

RELIGIÓ OFICIAL: catòlica romana. 

 

HUS HORARI: 3 hores menys del GMT a l’hivern, i 5 hores menys a l’estiu. 
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MONEDA: ‘peso’ argentí, $arg., aproximadament 1 $arg.= 4,5 € 

 

PESOS I MIDES: sistema mètric decimal. 

 

ELECTRICITAT: 220 V i 50 Hz. 

 

PREFIX TELEFÒNIC: +54 

 

 

GOVERN 
 

ESTRUCTURA POLÍTICA (PARLAMENT, EXECUTIU, DEPARTAMENTS, 
FUNCIONARIAT…): la República Argentina, té un sistema de govern federal, format 
per un districte federal i 24 províncies autònomes i un govern central fort, encapçalat 
pel president. els mandats són de sis anys, i el president exerceix el poder executiu. El 
president i el vicepresident són escollits pels comissaris per vot directe. Un gabinet 
composat de vuit ministeris, assessoren el president, existeixen, a més a més, 
diverses secretaries. El poder legislatiu correspon al ‘Congreso de la Nación’, compost 
per la ‘Cámara de Senadores’ amb 72 membres, i la ‘Cámara de Diputados’, que 
compta amb 257 membres, escollits per períodes de quatre anys. El poder judicial 
l’executa la ‘Corte Suprema’, les ‘Cámaras’ i els ‘Jueces Federales’. Cada província, té 
un governador. 

 

Els principals partits, són el ‘Partido Justicialista o Peronista’, amb una gran quantitat 
de tendències al seu interior, però amb domini de la tendència liberal, la ‘Unión Cívica 
Radical’ UCR, de tendència socialdemòcrata, el ‘Frente para un País Solidario’ 
FREPASO, escissió del justicialista,  

 

Els principals partits, amb tendències liberals, socialdemòcrates, i liberal progressista. 
Existeixen, a més, un gran nombre de partits que cobreixen totes les tendències des 
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de l’extrema dreta, fins l’extrema esquerra. L’any 2003 arribà a la presidència el 
candidat de centre esquerra Néstor Kirchner, heretant així un deute extern de 178.000 
milions de dòlars i uns índex de desocupació, pobresa i marginació força alts, en 
aquest període molts argentins marxaren cap als Estat Units o Europa. Davant els 
greus problemes socials, polítics i econòmics, el president es va centrar en restablir el 
teixit productiu i sanejar les institucions públiques, purgant els elements  compromesos 
amb l’excés de la dictadura, i va renovar la cort suprema de justícia, que el 2005 va 
declarar inconstitucionals les lleis de ‘Obediencia Debida y Punto Final’, obrint així la 
via per jutjar i condemnar als responsables dels abusos comesos durant la dictadura 
militar. 

 

En el pla internacional, s’establí una aliança estratègica amb Brasil, i negocià de nou 
amb els organismes financers internacionals el pagament del deute extern, exposant la 
tesi de que no era possible fer el pagament sense el desenvolupament del país. 
També va renunciar al proteccionisme mercantil dels Estats Units, i es va oposar a les 
seves pretensions d’imposar l’Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques, en la IV 
Cimera de les Amèriques, celebrada a Mar del Plata el novembre de 2005. 
l’estabilització de l’economia, la recuperació dels índexs de productivitat i el clima de 
confiança social creat per Kirchner li va garantitzar el triomf en les eleccions 
legislatives de l’octubre de 2005. 

 

La candidatura, és vigent fins al 2007, i com la majoria de governs argentins, no 
escapa de les sospites de corrupció, sobretot degut a la dedicació a la política, en la 
que els Kirchner i els seus cercles propers hi porten més de mitja vida. El govern 
actual, el dirigeix Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner, antiga senadora, 
amb la que els argentins es senten menys animats en la idea en un projecte de país 
com a tal. No ha solucionat els temes pendents nacionals, i a més, hi ha fortes 
sospites dels Kirchner i els seus cercles més propers en casos de corrupció i 
enriquiment il·lícit. Arrossega el problema de la inflació, que segueix pujant, de manera 
que es produeix la devaluació de la moneda i la pèrdua de valor d’aquesta, així els 
productes resulten molt més cars de comprar. Així doncs, la millora de condicions per 
a la població no sembla que hagi de millorar en un futur proper. 
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SEGURETAT CIUTADANA 
 

Com en qualsevol part del món, s’ha d’anar amb prudència i utilitzar el sentit comú. 
S’ha de vigilar sempre l’equipatge de mà, i s’aconsella plastificar la maleta a facturar a 
l’avió, i portar en moneders de camuflatge tots els documents, diners amb efectiu, 
targetes, etc. repartit en diferents compartiments, així com portar petites quantitats de 
diners repartits a les butxaques per a les compres quotidianes. Els objectes de valor es 
recomana guardar-los en caixes fortes, en grans ciutats es recomana anar amb 
compte amb els carteristes, i s’aconsella no anar a peu si es surt per la nit, en cas 
d’assalt, es recomana no presentar resistència. 

 

 

CORREUS, MISSATGERIA I TELECOMUNICACIONS 
 

CARACTERÍSTIQUES SERVEI POSTAL I PAQUETERIA: el serveis de correus, són 
similars als del nostre país, funcionen segons modalitats i tarifes.  

 

CARACTERÍSTIQUES MITJANS DE COMUNICACIÓ (PREMSA, RADIO, TELE, 
INTERNET…): estan molt estesos pel país els locutoris, locals on es pot trucar i 
connectar-se a internet, inclòs en petits pobles es troba aquest servei, i les cabines es 
poden pagar amb monedes o targeta prepagament. Des de la privatització del servei 
durant l’any vuitanta-nou, les companyies que es reparteixen el poder són Telecom i 
Telefónica Argentina. Degut a la fluctuació de la moneda i a pesar de que els serveis 
tenen uns nivells bons de competitivitat, les trucades des de l’Argentina continuen sent 
les més cares del món. 

 

Els diaris nacionals són en espanyol, es troben molts quioscs de premsa i revistes, on 
també hi ha premsa estrangera. Hi ha diferents canals de televisió, i la televisió per 
cable té molta difusió, molts programes arriben d’Estats Units i d’Europa, tot i que els 
doblatges no són sempre encertats. Alguns programes s’emeten en anglès i subtitulats 
a l’espanyol, i hi ha també nombroses emissores de ràdio. 
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VII. ECONOMIA 
 

 

La economia argentina, es basa tradicionalment en la producció agrícola i ramadera, 
encara que el sector industrial, miner, pesquer i de serveis han registrat un marcat 
creixement en les últimes dècades. Les exportacions, es basen principalment en 
productes agropecuaris. L’Argentina és una de les principals nacions productores de 
carn, cereals i oli del món. L’activitat empresarial mostra una potent indústria 
metal·lúrgica, mecànica, química, tèxtil i alimentària, sobretot per les províncies de 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán i Mendoza. 

 

L’Argentina té prou producció de productes agrícoles per a satisfer les necessitats del 
país, i a més, n’exporta els excedents. Del total de la superfície del país, poc més del 
50% s’utilitza per a pastures, el 12% es destina al cultiu, i els boscos ocupen un 11% 
del territori nacional. La Pampa és la principal zona agrícola del país, amb una 
important producció de blat i altres cereals. Les regions de Río Negro, Neuquén, 
Mendoza, San Juan i d’altres del nord-oest són riques en explotacions de fruita, i 
vinícoles. A Tucumán, Salta i Jujuy destaca la producció de canya de sucre. 

 

Fundación Cruzada Patagònica en aquest sentit és solvent, gràcies als convenis 
existents amb els governs provincials tenen cobertes les despeses del personal 
remunerat que treballa tant en la fundació, com en les escoles. Per una altra banda, 
amb les quotes dels socis, les donacions tant individuals com d’empreses –tant 
econòmiques com en espècies-, i els guanys produïts per la venda de productes, 
cobreixen la resta de despeses de manteniment, i creixement quan aquest és possible, 
de les escoles i el conjunt d’activitats que porten a terme. 
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VIII. ASPECTES CULTURALS I DE CONVIVÈNCIA 
 

 

Un dels aspectes a remarcar, és la hospitalitat i la confiança, ha estat en la 
convivència amb la família, motiu de conversa; en l’experiència de l’octubre del passat 
2007, l’allotjament fou en una casa particular, el primer dia ja lliuraren una còpia de les 
claus, tot i que no hi hagué cap trobada amb la família fins al segon dia. Tot i això ells 
esperaven que el comportament fos com a casa des del primer moment, de fet, 
sembla que és el que ells esperen per acabar d’obrir-se. Se’ls fa estrany, no 
l’agraïment conseqüent, sinó la manera reservada d’anar prenent confiança, segons 
ells típic entre els europeus. En resum, els agrada que els voluntaris que es traslladen 
es sentin com part de la família, i no com a convidat. 

 

A Junín, per exemple, que és un poble amb la majoria de cases unifamiliars amb pati o 
jardí, és molt comú –quant el temps ho permet– compartir estones i activitats amb els 
amics i coneguts durant el dia, i ajuntar la canalla si n’hi ha, d’aquesta manera a les 
hores dels àpats, cadascú participa amb alguna cosa, de manera que tothom 
comparteix i passa amb companyia l’àpat , que es fa en alguna de la casa dels 
comensals. 

 

A l’Argentina s’hi troba molta descendència europea, de manera que els costums i la 
cultura és molt semblant a la del nostre país en molts aspectes; en l’idioma, els 
horaris, les festivitats i les celebracions, etc., un dels aspectes que fan semblar més 
diferent l’àmbit, és que quan aquí és hivern, allà és estiu, i viceversa, de manera que 
es celebra el Nadal a l’estiu, i a l’agost es troben en ple hivern. 

 

En canvi la cosa és molt diferent si ens referim a la població indígena, tenen el seu 
idioma, els seus costums, i els seus festius i celebracions, el dotze d’octubre per 
exemple, els indígenes celebren el ‘Día de la Raza’, símbol d’identitat i reconeixement 
de la cultura, i dels indígenes originaris de les terres patagòniques, i que els primers 
europeus el 1552 van començar a colonitzar-los, retallant-los les llibertats, robant-los i 
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dominant-los, de manera de pretendre acabar amb aquesta cultura originària de les 
terres ocupades. 

 

En el nostre cas, la convivència amb els alumnes, el personal docent i la gent amb la 
que s’ha tingut relació, no ha presentat cap canvi important en el ritme de vida al que 
estem acostumats, ni cap complicació en la comunicació. Tot i que hi ha alguns 
professors que parlen mapuche, tots els alumnes i gairebé la totalitat dels indígenes 
parlen l’espanyol, ja que és la seva pròpia llengua –el mapudungun- la que s’està 
perdent per causa de la tradició oral. 
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Reportatge fotogràfic de les construccions, i mètodes típics de construcció. 
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Objectius 

 

 

 

Es pretén amb aquest petit reportatge fotogràfic, situar al lector en l’entorn amb el que 
treballem, ja que els mètodes són similars als del nostre país, però els costums ben 
diferents. Les persones amb uns coneixements mínims de construcció, podran amb 
aquestes fotografies, parar compte a les diferències més notables de l’arquitectura a la 
que fem referència, amb la nostra, ja sigui intuint mètodes i processos, o observant de 
forma general la construcció. 
 
Degut a l’estat econòmic general del país, el costum és construir l’estructura i 
tancaments principals, de manera de poder viure-hi, i a mida que s’obtenen recursos, 
anar acabant els processos. 
 
Això es deu a que la majoria de població té una gran desconfiança amb els bancs, per 
causa del fenomen del ‘Corralito’ el desembre de l’any 2001, i per tant, la població no 
pot accedir a obtenir crèdit dels bancs, no hi ha el costum de tenir targeta de crèdit, 
prou difícil és obtenir-ne una de dèbit. Per tant, els costos que es poden permetre, són 
els que poden pagar amb els estalvis, o els que cobreixen amb el que els queda de 
nòmina per a passar el mes. 
 
Totes les fotografies han estat realitzades per l’autor del projecte, Joel Cabanes Llort, 
durant l’estada el mes l’octubre del 2007. 
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Edifici d’habitatges en construcció a San Carlos de Bariloche. A destacar la manera de 
transportar el material –passant-se’l d’un obrer a l’altre-, els encofrats, i la barana de 
seguretat. Així com també la disposició dels puntals, que segons descens de 
càrregues, haurien d’estar en forma piramidal invertida. Com s’observarà en d’altres 
casos, l’encofrat del forjat, es troba a un nivell superior de la base del congreny, fet 
que pot indicar que es tracti de forjats a base de llosetes massisses. 
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Observem el tancament de l’obra, a base de taulons de conglomerat de fusta. I 
l’estructura del muntacàrregues, amb les rampes de descàrrega, tot realitzat amb 
fusta. S’intueix també, que els forjats no semblen alleugerits amb cassetons ni 
revoltons, sinó que més aviat semblen llosetes massisses. Es tracta d’un edifici en 
construcció a San Carlos de Bariloche. 
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El tancat de l’obra és a base de taulons de fusta massissa, similar a encofrat de fusta, 
o potser realitzat amb taulons d’encofrat. Desconeixem les raons, però fixem-nos que 
es situa ben bé un pam cap a la casa del costat. La col·locació dels puntals, de troncs 
de fusta, ha estat sense respectar el descens de càrregues. Remarcar també 
l’absència de cap element de seguretat que impedeixi la caiguda en alçada. San 
Carlos de Bariloche. 
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Tancat perimetral a base de malla metàl·lica i tela negra. Observem l’estructura auxiliar 
metàl·lica, que marca la forma definitiva de la coberta, probablement amb la realització 
de l’entaulat de fusta, i peces de pissarra, segons l’estil predominant de la zona. San 
Carlos de Bariloche. 
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Estructura de formigó armat, amb encofrat i estructures auxiliars de fusta. En aquest 
cas, sí sembla que s’introdueixi el gruix del congreny en el forjat, ja que s’observa 
l’encofrat inferior pla, i que per tal i com està muntat, sembla indicar que aquest forjat 
pugui ser alleugerit a base de cassetons i bidireccional, o a base de bigues i revoltons, 
i unidireccional. San Carlos de Bariloche. 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  213 

 
 

 
 
 

 
A observar l’estat en 
que queden els mate- 
rials degut a la expo-
sició a la intempèrie, 
tant en ceràmica, com 
en fusta, i en pissarra. 
Tot i això, el canaló de 
la fotografia superior, 
demostra una sòlida 
robustesa, ja que en 
aquesta ciutat també 
s’hi produeixen acu- 
mulacions de neu. San 
Carlos de Bariloche. 
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Edifici en construcció a Junín de los Andes. Observem els fonaments a base de sabata 
correguda, i el detall de l’armat del pilar muntat i encofrat, per al posterior formigonat. 
Parem especial atenció a les mides en general de l’armadura, i les distàncies de 
recobriment, així com també a la mida de les riostres, això pot ser indicatiu de que la 
construcció es faci en planta baixa, o planta baixa i planta pis. L’avantatge de la zona a 
remarcar, és que tot l’àrid és de cantell rodat, que ofereix una millor comportament al 
formigó, degut a que el subsòl es composa en part d’aquest material, ja que es tracta 
terrenys que eren llits de riu. 
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Edifici unifamiliar semiacabat, i en execució d’ampliació, és molt comú portar a terme 
aquesta pràctica quan creix la família, ja que sorgeixen noves necessitats. Es 
construeix el mínim necessari per a que l’edifici sigui habitable, els acabats definitius 
s’executaran a mida que els mitjans ho permetin. Junín de los Andes. 
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Exemple d’autoconstrucció en l’ampliació de l’habitatge, degut al creixement de la 
família, i la necessitat de més espais. Íntegrament de fusta, estructura, tancaments, 
estructura de coberta, i paviments. Junín de los Andes. 
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Es tracta de l’alberg de noies de ‘Fundación Cruzada Patagónica’, ‘La Casa de 
Alejandra’, utilitzat per albergar les noies que cursen estudis al ‘C.E.I. San Ignacio’, 
observem l’aplacat de pedra de mig metre aproximadament, l’estructura de formigó i 
tancament de fàbrica en planta baixa, i l’estructura de tancament de fusta de planta 
primera, amb entaulat de fusta recobert de planxes d’acer lacat. Junín de los Andes. 
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Oficina central de Fundación Cruzada Patagónica, a Junín de los Andes. Actualment 
en ampliació, es construeix un annex en la façana frontal on s’ubicaran nous 
despatxos. S’ha realitzat un nou parament de façana i s’han realitzat les obertures en 
la façana existent, prolongació de la coberta i nous paviments, també s’aplacarà a 
façana, amb pedra, el primer mig metre. Generalment, les obres es prolonguen al llarg 
del temps, executant mensualment el que els recursos permeten. 
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Taller de mecànica del C.E.I. San Ignacio, ubicat en una nau d’estructura i tancaments 
verticals de formigó armat, fixem-nos en l’estructura portant de la coberta, gelosies 
realitzades amb acer d’armar soldades, en casos de sostres més baixos, inclòs els 
pilars els trobem d’aquesta manera, que sembla que falti formigonar-los. 
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Edifici de la comunitat rural de la reserva indígena d’’Aucapan Abajo’, del departament 
dels ‘huiliches’  situada al nord-oest de Junín de los Andes, on s’ubica l’estudi de 
retransmissió de ràdio, que es comunica amb d’altres comunitats, ja sigui per informar 
dels inicis i horaris de les classes, o per altra tipus de notícies. Observem l’estat 
general de l’edifici, la tècnica de la construcció de formigó armat, és relativament 
novedosa per a aquest habitants, per tradició, el que coneixen és la construcció amb 
fusta, les observacions realitzades, indiquen que en general les construccions de fusta, 
estan més ben executades i resoltes. 
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Edifici de la comunitat rural de la reserva indígena d’’Aucapan Abajo’, del departament 
dels ‘huiliches’ situada al nord-oest de Junín de los Andes, construït completament 
amb fusta, és tracta del centre cívic de la comunitat, i és on s’imparteixen les classes 
semipresencials als adults. En la majoria d’encavallades, els tirants descarreguen en 
els pilars centrals, però fixem-nos en les encavallades del fons, que tenen tirants 
verticals, aquests descarreguen en la base de l’encavallada, on es veu clarament la 
fletxa produïda. 
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Habitatge típic dels indígenes de la comunitat d’’Ayelen’, comunitat rural de la reserva 
indígena d’’Aucapan Abajo’, del departament dels ‘huiliches’  situada al nord-oest de 
Junín de los Andes, que es troba prou comunicat amb la civilització, a mida que es 
situen en paratges de més difícil accés, els recursos són molt més escassos, i les 
construccions més pobres i de menys qualitat d’habitabilitat. En aquest cas, es tracta 
d’un cos, segurament sense fonaments, de bloc de formigó i coberta de planxa d’acer 
galvanitzat, amb l’estructura de coberta de fusta. Les deformacions que s’observen 
donen una idea de l’estat general de les condicions de vida d’aquests pobladors. 
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Corral típic dels indígenes, a base de taulons i sobrants de fusta i retalls d’altres 
materials, per tal de conformar un mínim tancat segur per al bestiar, i de refugi a 
l’hivern. Amb un tancat perimetral de pals de fusta i filferro. Aquest, es troba als 
voltants de la comunitat rural ‘Nahuel Mapi Abajo’ comunitat rural de la reserva 
indígena d’’Aucapan Abajo’, del departament dels ‘huiliches’  situada al nord-oest de 
Junín de los Andes. 
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Habitatge típic dels pobladors indígenes, aquest situat prou lluny del centre comunitari 
d’’Ayelen’, comunitat rural de la reserva indígena d’’Aucapan Abajo’, del departament 
dels ‘huiliches’  situada al nord-oest de Junín de los Andes. La qualitat de la 
construcció, no dista molt de la dels corrals, sense paviment interior, a base de taulons 
i troncs de fusta i cobertes de planxes metàl·liques. Els tancaments són d’una sola 
capa i no garanteixen l’ estanqueïtat, i a través de les planxes de fusta, es pot veure 
l’interior, fet que s’observa en la majoria de construccions d’aquesta tipologia. 
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Aspectes tècnics. Anàlisi de l’edifici existent 
 
Es tracta d’un edifici de planta baixa en forma de ‘U’, es tracta d’un hospital d’uns 
trenta anys d’antiguitat i que durant els últims disset anys ha estat abandonat per 
causa de la construcció de l’hospital a la ciutat, fet que ha propiciat l’ocupació del 
mateix. Tot i això, l’estat general no és dolent, fet que facilita la rehabilitació i el canvi 
d’ús com a escola. 
 

 
Vista lateral de l’edifici en qüestió, situat a la rodalia del poblat de Cholila, província del Chubut, Argentina. 

 
Havent realitzat la visita de l’edifici en companyia de personal de la fundació, i segons 
el testimoni de l’arquitecte tècnic col·laborador, Carlos Verta, es constata que l’estat 
general és bo i sense presència de deteriorament estructural. El plantejament per a la 
rehabilitació i canvi d’ús es basa en la conservació de la majoria de parets existents, ja 
que l’edifici és de construcció tradicional i es basa en estructura a base de parets de 
càrrega, amb la finalitat de realitzar la menor quantitat de modificacions estructurals 
per a redistribuir els espais existents. 
 
Tot seguit, es comenten les diferents parts de l’edifici, en quin estat es troben i quines 
seran les actuacions proposades per a poder realitzar l’activitat educativa, que 
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posteriorment s’aniran dividint en diferents etapes, de manera d’anar cobrint les 
necessitats de l’escola. 
 
 

 
Planta de l’edifici existent , de 632 m2, amb la distribució planificada per l’escola. 

 
Fonaments. 
 
Se’n desconeix la seva existència, geometria, i secció armada, tot i que se suposa una 
fonamentació mínima superficial segons la opinió dels tècnics entrevistats, no disposa 
de forjat sanitari. Sobre la suposada fonamentació hi reposa una llosa que conforma la 
base de tota la superfície de l’edifici, incloent-hi la voravia exterior, coberta pels alers 
de coberta, d’aquesta però, se’n desconeix el gruix i la geometria de l’armat. 
 
Paviments i lloses. 
 
Es procedirà a la retirada del paviment existent, d’aquesta manera es podrà determinar 
en quins sectors serà necessària la reparació dels sectors més deteriorats a més de 
tenir la possibilitat d’aïllar, segons les possibilitats econòmiques, mínimament el 
paviment de la llosa, de manera de millorar l’estanquitat tèrmica i higroscòpica del 
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paviment. La reutilització de les peces del paviment es planteja de froma parcial, de 
manera que s’haurà de tenir en compte en el seu desmuntatge, i evitar que les peces 
sofreixin danys o es trenquin. 
 
Camins exteriors. 
 
Es proposa l’enderroc dels camins d’accés i de trànsit al voltant de l’edifici, en especial 
atenció als de la cara nord de l’edifici, on es troben sense cap tipus de paviment i ha 
crescut la vegetació. Es planteja un reblert de sub-base d’àrid compactat, i l’execució 
del camí amb formigó armat. 
 

   
Estat actual, passadissos banda sud, i sala d’estar, banda est. 

 
Fusteries. 
 
Les fusteries exteriors es repararan, canviant els mecanismes en mal estat i finalitzant 
les tasques amb una aplicació de mini antiòxid i esmalt sintètic de primera qualitat. En 
relació a les portes interiors, s’arreglaran les parts més deteriorades i s’aplicarà una 
base per fusta i un esmalt sintètic setinat, i es col·locarà un sòcol d’acer inoxidable 
amb la finalitat de protegir-les de les empentes al obrir-les amb els peus. Es procedirà 
al recanvi total de panys i manetes. 
 
Arrebossats i falsos sostres. 
 
Es retiraran els arrebossats que presenten danys importants, fonamentalment aquells 
que es troben adjacents als grups sanitaris aplicant, si les possibilitats econòmiques ho 
permeten, productes hidrofugants que evitin les mateixes lesions al llarg del temps, i 
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degut a la existència d’humitat propera, així com també aquells falsos sostres afectats 
per la humitat degut a petites filtracions d’humitat a través de la coberta. En aquests 
casos es procedirà a la realització dels arrebossats d’acord  a les regles de l’art de la 
bona construcció, i en tots els casos es procedirà a l’aplicació de pintura, tant en 
l’interior com en l’exterior. 
 
Coberta i sostres. 
 
L’estructura portant de fusta de la coberta es troba en molt bon estat. Les petites 
filtracions d’humitat s’han produït en les trobades i nusos dels diferents elements que 
la composen, i en els sostres corresponents als conductes d’aire d’extracció de fums, 
es preveuen actuacions en els conductes i l’arrebossat complert de les xemeneies. A 
la coberta es preveu un rentat a pressió d’aigua de les plaques de fibrociment, el canvi 
de les planxes més deteriorades i la reposició de les fixacions que es trobin en mal 
estat. Aquestes reparacions de la coberta es realitzaran amb caràcter temporal, ja que 
es preveu la substitució de les planxes de fibrociment per planxes d’acer galvanitzat 
amb els aïllaments corresponents, és a dir, tipus ‘sandwich’. 
 

  
Estructura portant de la coberta i plaques de fibrociment de la coberta. 

 
Grups sanitaris. 
 
Es procedirà a l’enderroc dels revestiments dels paraments, de les peces del 
paviment, la retirada dels conductes d’aigua, i s’executaran de nou superficialment. 
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Sectors  de cuina a la façana sud, i banys a la façana nord. 

 
Calefacció. 
 
Es preveu la execució d’un sistema de calefacció centralitzat, amb una caldera de gas 
propà alimentada per dipòsit, utilitzant els radiadors existents prèvia prova 
d’estanquitat i pintura dels mateixos, substituint els defectuosos. 
 

 
Radiadors existents en l’edifici en la façana nord-est. 

 
Instal·lació elèctrica. 
 
Es reutilitzaran els conductes existents, i s’instal·laran de nou el cablejat, les caixes de 
derivacions, i els elements de seguretat i protecció, així com també les lluminàries, i 
els interruptors necessaris. 
 
Previsió d’aigua potable i reg. 
 
Es preveu la instal·lació d’una bomba submergida al Río Blanco, proper a l’escola, i 
que alimentarà dos tancs cisterna de 2.500 litres per aigua potable i una tanc de 
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50.000 litres d’aigua per al reg. 
 
Obra nova. 
 
Els sectors d’obra nova es construiran d’acord amb la construcció tradicional, i d’acord 
a les característiques de l’edifici existent. La coberta de tots els sectors es realitzarà 
amb planxes d’acer lacat tipus ‘sandwich’ ja que es preveu quan les condicions 
econòmiques ho permetin, a la substitució de les planxes de fibrociment de coberta per 
planxes d’acer lacat tipus ‘sandwich’, la mateixa tipologia emprada en l’obra nova. 
 
Tot i analitzar l’edifici existent no es pot deixar de banda el seu entorn, ja que l’edifici 
creix amb annexos de nova construcció però a més a més, degut a l’activitat que s’hi 
ha de desenvolupar és molt important tenir en compte totes les adaptacions i 
construccions que s’hi duran a terme, tant en corrals, espais per al cultiu, o inclús 
l’habitatge per a personal de l’escola, i l’alberg de nois i el de noies. És precisament 
l’entorn de l’edifici el que el fa apte per a desenvolupar-hi aquest projecte. 
 

  
Façana est, i vistes en direcció nord-est. 

 

  
Façana oest, en la que es portarà a cap l’actuació, i vistes direcció nord. 
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Façana sud, i vistes direcció est. 

 
 
 

Projecte d’ampliació 
 
Partint de la redistribució dels espais de l’edifici existent i segons la planificació de 
l’escola, és necessari incrementar en superfície la capacitat de l’escola, per això es 
decideix ampliar-la amb annexos en alguns dels seus costats. Ens centrarem en el cos 
amb el que realitzarem aquesta primera col·laboració amb la fundació, que es pot 
veure ombrejat en blau en la següent imatge. Es tracta de la construcció d’una nova 
aula de 61,15m2. 
 

 
Ampliació de l’edifici existent per a la ubicació d’una nova aula de 61,15m2. 
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El nou cos edilici es construirà de manera independent a la construcció existent, amb 
la realització d’una junta de treball, de manera d’independitzar la estructura nova de la 
existent, i no transmetre d’una a l’altre els esforços o tensions internes de treball o 
d’assentament que s’hi puguin produir. 
 
Està projectat de manera de conservar l’estil i aparença de l’edifici existent, ja que es 
vol mantenir el sistema de construcció tradicional de la zona, i per la senzillesa dels 
acabats, que s’agraeix a nivell pressupostari, integrant-se a aquest en aparença. Les 
diferències seran òbviament el moment de l’execució amb una distància temporal 
d’uns trenta anys, i el canvi de concepte d’estructura, canviant el sistema de parets de 
càrrega, per estructura a base de pilars de formigó armat. 
 
Per a la construcció del nou cos, s’hauran de tenir en compte diferents aspectes, com 
és el fet de la preparació de la zona d’actuació, tant en moviment de terres, com en la 
intervenció en la paret estructural existent per tal d’obrir un pas, que serà la pròpia 
extensió del passadís existent. Posteriorment, s’aixecarà el nou cos mantenint-lo 
independent de l’existent, amb una junta de treball des de la fonamentació, fins la 
coberta, i per últim, la realització de la coberta i més concretament la seva unió, 
mantenint la junta de treball, amb la coberta existent. 
 
Estructura i fonaments. 
 
Es realitzaran amb formigó armat els fonaments, a base de sabata correguda i llosa 
massissa, i la estructura de l’edifici es composarà de sis pilars i un congreny superior. 
La part corresponent a la coberta i per a la formació de les aigües, es realitzarà per 
mitjà d’encavallades de fusta i rastrells, o corretges, que suportaran els panells 
‘sandwich’ que formaran la coberta pròpiament. 
 
Per a l’execució del projecte l’empresa constructora contractada realitzarà el seu propi 
projecte d’execució, tot i això, no s’obvia el fet d’aplicar el criteri de la formació rebuda i 
comprovar i contrastar tots aquells aspectes que es consideren necessaris, que 
principalment són aquells corresponents al formigó armat. En el cas de l’estructura 
s’ha utilitzat per a la seva comprovació una aplicació informàtica anomenada 
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CalculATEH, de l’empresa Altra Software S.L., i seguint el disseny preestablert i 
proporcionat per Fundación Cruzada Patagónica. 
 

 
Diagrama de les plantes del nou cos annex a l’edifici existent. 

 
L’estructura de la coberta segons les dades subministrades, es realitzarà per mitjà 
d’encavallades de fusta a dues aigües i amb una pendent del 40%, seguint l’estil de 
l’edifici existent, on aniran fixats mecànicament els panells que tancaran la coberta, 
aquests, amb un pes que ronda els 21,10 Kg/m2 amb un gruix de 80 mm. Les 
encavallades, tindran una secció de 12x25 cm, amb unions reforçades amb peces 
d'acer galvanitzat, i es col·locaran amb una separació de 70 cm entre eixos. Els 
rastrells tindran una secció de 7x15 cm, i s’uniran a les encavallades per mitjà de 
fixacions mecàniques. 
 

 
Geometria de l’encavallada de secció 12x25 cm, amb una pendent del 40%. 
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Els recolzaments són en els extrems, i per mitjà del congreny de formigó armat 
perimetral, el congreny per a la estabilització del parament que forma el passadís no 
arribarà fins a la cota superior del congreny, sinó que el deixarem uns centímetres per 
sota per tal d’evitar que les encavallades s’hi recolzin. 
 
Per a totes les comprovacions, es té en consideració que el formigó utilitzat és del 
tipus HA-25, i l’acer B-400 S. També es realitzaran de la part superior cap avall de 
manera de seguir l’ordre del descens de càrregues. 
 
Es consideraran recobriments mínims de entre 3 cm i 5 cm en tots els elements  
-depenent de les condicions de posta en obra, com pot ser la dimensió de l’àrid per 
exemple, o la estesa o abocament del formigó-, excepte en els fonaments, que serà de 
5 cm si es realitza l’estesa de la capa de 10 cm de formigó de neteja, o de 7 cm si es 
troben en contacte directe amb el terreny, com és el cas dels laterals dels fonaments. 
 
Es tindrà en consideració durant l’execució, que aquests resultats pertanyen a càlculs 
aproximats, generalitzant en cada element el tram més desfavorable, que s’extrapola 
el resultat per a l’element en conjunt. I que per a cada cas que es detectin grans 
diferències, s’haurà d’analitzar independentment. S’ha de considerar també que 
l’aproximació dels càlculs s’ha realitzat simulant situacions per tal d’adaptar-se a les 
possibilitats que ofereix l’aplicació informàtica. En cap cas aquests resultats es 
prendran com a preceptius però si que ens poden donar una lleugera idea a l’hora 
d’executar el cos de l’edifici, sobretot en quant a seccions d’armadura. 
 
En tots els muntatges d’armadura s’hi afegiran, a les armadures extretes pel programa, 
les armadures de reforç, que responen als esforços de punxonament o tallant, i unió 
d’elements horitzontals i verticals. Aquest fet es deu a que el programa tan sols ens 
dóna el resultat per a l’element en qüestió que s’analitza i aquests s’han d’unir.  
 
Congreny perimetral. 
 
El congreny perimetral es preveu realitzar-lo de secció 35x30 cm, agafant tot el gruix 
de paret i els 5 cm que sobresurten dels pilars cap a l’interior. Es realitza un càlcul 
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aproximat pel tram més desfavorable, que correspon als costats més curts que es on 
es recolzen les encavallades, i mesurant entre eixos de pilars. 
 

       
 
Llum:    5,90 m 
q repartida:   0,62 Tn/m 
Límit abs. de fletxa:  1,50 cm 
Lím. relatiu:   1/500 
Tipus acer:   B 400 S 
Tipus Formigó:  HA-25 
Cantell:   30 cm 
Base:    35 cm 
 
Mf servei:   2,70 m·Tn 
Md càlcul:   4,05 m·Tn 
V servei:   1,83 Tn 

Vd càlcul:    2,82 Tn 
Us Compressió:   0,00 Tn 
Us Tracció:    16,64 Tn 
Àrea Superior:   1,04 cm² 
Àrea Inferior:    4,69 cm² 
Fletxa Total:    0,20 cm 
Diàmetre mín estreps:  6 mm 
Dist. màx entre estreps:  15 cm 
Núm. de rames:   2 
Armat superior:   2Ø10 
Armat inferior:   5Ø12 
 

 
Pel que fa a les càrregues, es considera la càrrega per acumulació de neu als 1000 m 
d’alçada (l’escola es situa per sobre dels 800 m), i introduïm al programa la càrrega de 
paviment i el pes d’un forjat de fusta lleugera, de manera de simular el pes de les 
encavallades i els panells de coberta, d’aquesta manera la càrrega obtinguda és major 
que la real, i per tant no s’aplica cap coeficient de majoració. 
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Pilars. 
 
Els pilars, segons la informació subministrada per la contrapart, es realitzaran amb una 
de secció de 25x25 cm, i amb una alçada de 3,5 m. Se’n comprova un de cantonada, 
ja que té un dels costats més llarg que els centrals. 
 

       
 
Alçada:   3,50 m 
Beta  0,50  
Axil Total  3,78 Tn 
Moment X Total  1,35 m·Tn 
Moment Y Total  2,88 m·Tn 
 
Us:   62,44 Tn 
As Mínim:   2,50 cm² 

As Màxim:    26,95 cm² 
As Final:    17,24 cm² 
Núm. Barres Total:    4 
Diàmetre Rodons:    25 mm 
Diàmetre mín. estreps:  8 mm 
Dist. màx. entre estreps:  25 cm 
 

 
En aquest cas per a l’adaptació al funcionament de l’aplicació, s’ha realitzat un càlcul 
aproximat del pes del congreny per metre lineal, amb un resultat de 262,50 Kg/m, 
aquesta és la càrrega del congreny per cada metre lineal, així que es sumen els 
metres lineals de congreny en l’àmbit de càrrega del pilar, i es divideix per la superfície 
de càrrega del pilar, obtenint un resultat de 203,61 Kg/m2, que sumat a les càrregues 
provinents de coberta, s’obté una càrrega de 473,61 Kg/m2, unitat amb la que 
l’aplicació treballa -en Kg/m2-, i l’aproximació s’esdevé amb les opcions que ens 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
239 

permet realitzar, sempre ajustant amb les possibilitats iguals o majors als resultats 
obtinguts, de manera de treballar del costat de la seguretat. 
 
Fonaments. 
 
Segons les dades subministrades, la llosa tindrà un gruix de 20 cm i un armat bàsic de 
#1Ø8c/20, tant superior com inferior. 
 
Per a la comprovació dels fonaments i d’acord amb les possibilitats que ofereix 
l’aplicació informàtica, es simula una biga però tenint en compte que el terreny 
exerceix les seves forces de reacció en sentit ascendent, a l’hora de muntar l’armadura 
invertirem el resultat, de manera que l’armat superior es muntarà com a inferior i 
l’inferior com a superior, és a dir, girarem les armadures. 
 
L’amplada dels fonaments és 60 cm segons les dades subministrades, menys en la 
línia que es troba en contacte amb l’edifici existent que és de 50 cm, i es genera una 
major superfície de contacte amb el terreny, de manera de repartir les càrregues i 
donar major estabilitat al conjunt. El cantell de la sabata correguda segons les dades 
subministrades serà de 50 cm. 
 
A les càrregues acumulades fins al moment, amb un valor de 473,61 Kg/m2, se li 
afegeix el pes dels pilars, la càrrega superficial d’ús com a oficina –prou similar a una 
aula-, la càrrega del paviment, la càrrega dels tabics, i es considerarà el pes de la llosa 
com a forjat de formigó, afegint-li al resultat 200 Kg/m2, ja que el pes de la llosa és de 
500 Kg/m2. Els pilars tenen un pes aproximat de 547 Kg cada un, aquest valor es 
divideix per l’àmbit del pilar, per a obtenir els Kg/m2, que és la dada amb la que treballa 
l’aplicació, obtenint 80,95 Kg/m2. Sumant tots els factors s’obté una càrrega de 
1304,56 Kg/m2. 
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Llum:    5,90 m 
q repartida:   3,45 Tn/m 
Límit abs. de fletxa:  1,50 cm 
Lím. relatiu:   1/500 
Tipus acer:   B 400 S 
Tipus Formigó:  HA-25 
Cantell:   50 cm 
Base:    50 cm 
 
Mf servei:   15,03 m·Tn 
Md càlcul:   22,55 m·Tn 
V servei:   10,19 Tn 

Vd càlcul:    16,31 Tn 
Us Compressió:   0,00 Tn 
Us Tracció:    53,29 Tn 
Àrea Superior:   2,48 cm² 
Àrea Inferior:    15,01 cm² 
Fletxa Total:    0,05 cm 
Diàmetre mín. estreps:  6 mm 
Dist. màx. entre estreps:  10 cm 
Núm. de rames:   4 
Armat superior:   4Ø10 
Armat inferior:   16Ø16 
 

 
Tancaments. 
 
Els tancaments exteriors es mantindran fidels als existents, d’obra vista amb un 
aplacat inferior de pedra i un arrebossat superior de morter. Al canviar el concepte de 
parets de càrrega per pilars de formigó armat, la construcció permet realitzar en el 
gruix total de la paret una capa aïllant i una càmera d’aire interna. La zona interior, es 
tancarà amb paredó i s’arrebossarà amb morter, com a base de l’enguixat i el pintat 
posterior. Es realitzaran també les obertures projectades, amb els corresponents 
escopidors i dintells, material dels quals es triarà en el moment oportú segons els 
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preus i la disponibilitat en la zona, tot i que probablement les fusteries es realitzaran 
amb acer, com les existents, i els escopidors i els dintells amb peces prefabricades de 
morter. 
 
Es realitzarà un fals sostre de plaques de guix per tancar la part superior de l’interior, 
tant en l’àmbit de l’aula com en el del passadís. 
 
La coberta serà inclinada a dues aigües i la seva formació es realitzarà per mitjà 
d’encavallades de fusta que es tancaran amb panells tipus ‘sandwich’, els quals 
responen també a la funció aïllant. 
 
Instal·lacions. 
 
Degut al caràcter del projecte aquestes no s’han tingut en especial consideració i no 
s’han considerat com a objecte d’estudi. Les instal·lacions necessàries, són la 
instal·lació de radiadors per a la calefacció, que s’uniran al circuit existent de 
calefacció. I la instal·lació elèctrica, ja que al tractar-se d’una aula no hi haurà 
instal·lacions d’aigua, ni de gas. La instal·lació elèctrica es basa en la instal·lació de 
fluorescents, interruptors, preses de corrent, i cablejat. El nou circuit elèctric, s’unirà a 
la xarxa elèctrica existent de l’edifici. 
 
Tot això considerant que en la rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici existent, s’han tingut 
en compte per als càlculs de subministrament de serveis, la realització de les noves 
instal·lacions i totes les ampliacions de l’edifici projectades. 
 
Acabats. 
 
A part dels de façana anteriorment comentats, es realitzarà una pavimentació interior 
de ‘terratzo’, a l’exterior, la voravia quedarà amb l’acabat del formigó, fet que s’haurà 
de tenir en compte al formigonar la llosa, i en aquest sentit, passar una pala plana per 
deixar la superfície llisa i amb les mínimes rugositats possibles. 
 
Es pintaran les parets posteriorment a l’enguixat, i el fals sostre. També es pintaran les 
fusteries. Es muntaran sòcols en tot el perímetre de l’aula i del passadís amb material 
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similar al del paviment, i en la porta d’acer inoxidable, per protegir-la de les empentes 
amb els peus. 
 
 
 

Aspectes constructius. Etapes d’execució 
 
El que ens determinarà el procés de la construcció d’aquesta nova aula, annexada a 
un edifici existent, són les característiques del seu entorn. S’han de realitzar accions 
sobre el parament existent per tal de realitzar la nova obertura que donarà l’accés al 
nou cos, i s’hi efectuaran els moviments de terres necessaris per al posterior 
aixecament del cos edificatori respectant sempre i de forma contínua, en tots els 
elements que hi intervinguin, la junta de treball que és necessària per a mantenir la 
independència en quant a assentaments diferencials i altres accions o esforços que 
s’hi puguin esdevenir, és a dir, impedir la transmissió de tensions internes entre els 
dos cossos, el nou i l’existent. També s’han de realitzar accions sobre la coberta, per 
tal de donar continuïtat a l’eix longitudinal de la cumbrera i la formació de les noves 
aigües. 
 
Preparació de la zona i moviment de terres. 
 
Per tal de poder realitzar les tasques corresponents a la façana afectada i degut a una 
lleu inclinació del terreny, i a l’existència de vegetació, es procedirà primerament a una 
neteja i esbrossada del terreny de la superfície on s’implantarà la nova aula. La 
esbrossada i neteja del terreny es realitzarà amb mitjans mecànics. Comprèn els 
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació arbres, plantes, 
calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra vegetal. 
 
En la façana afectada, la superfície de treball conté la voravia de 75 cm d’amplada, 
que es troba coberta pel ràfec de la coberta, de manera que es procedirà amb cura a 
la retirada del revestiment de pedra, i a l’enderroc de la llosa en la línia de la façana, 
de manera de no malmetre l’armat que funcioni activament, descartant mètodes que 
consisteixin amb el tall amb serra o similars. L’armat es doblegarà en el pla de la línia 
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de façana, i es realitzarà una excavació de 30 cm, prenent la cota de la voravia com a 
cota 0, i previ tractament necessari es formigonarà amb formigó de reparació el cantell 
de la llosa afectat, de manera de deixar la llosa existent rematada. 
 
Fases d’execució per a la neteja i esbrossada del terreny: 
o Replanteig previ. 
o Remoció dels materials de la ‘'esbrossada. 
o Retirada i disposició dels materials objecte de la esbrossada. 
o Càrrega a camió. 
o La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder 
realitzar el replanteig definitiu de l'obra. 
 
Fases d’execució per a l’enderroc del elements en qüestió: 
o Preparació de la zona de treball. 
o Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui 
necessari. 
o Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
o Neteja final del solar. 
o Retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació dels mateixos. 
o Transport de deixalles a una deixalleria autoritzada. 
 
Fonamentació. 
 
La fonamentació es realitzarà per mitjà de sabata correguda, l’eix de la fonamentació 
serà el mateix que el dels paraments, i amb una riostra coincident en la línia que forma 
la paret interior que separa el passadís de la pròpia aula. Tot això funcionarà amb el 
suplement d’una llosa contínua de 20 cm de gruix que es realitzarà sobre una capa de 
10 cm de formigó de neteja. 
 
Les característiques del terreny, les de la construcció existent, les de la nova 
construcció a realitzar -en quant a transmissió d’esforços-, i els coneixements i 
experiències pròpies dels tècnics de la zona, conclouen en el fet de suposar amb 
seguretat que no es produiran moviments d’assentament pel que es consideraran 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
244 

mínims o nuls. Tampoc s’ha realitzat cap estudi del terreny, fet que fa suposar que el 
terreny és prou resistent i estable al cap dels anys. 
 
Prèvia compactació del terreny es realitzaran les rases dels fonaments amb un 
suplement de 10 cm per al formigó de neteja. Com s’ha d’anivellar el terreny a -30 cm, 
i la llosa en fa 20 cm de gruix, s’encofraran els 10 cm superiors. A continuació 
s’introduirà l’armat dels fonaments i les esperes dels pilars, i es formigonarà fins la 
cota -20 cm, a punt per realitzar la llosa i deixant al lateral de la façana afectada l’espai 
de 5 cm per a la junta de treball, que es reomplirà amb poliestirè expandit. 
Posteriorment a la retirada dels encofrats laterals es reompliran els espais buits amb 
formigó de neteja per a la recepció de la llosa. 
 
Abans de formigonar la llosa s’estendrà un plàstic de manera que la llosa quedi aïllada 
del terreny, principalment per evitar les humitats causades per capil·laritat. Un cop 
aquesta estigui formigonada i endurida, s’obté una superfície anivellada i contínua per 
realitzar les tasques d’aixecament de paraments. 
 
A la vegada que es realitzen aquestes tasques es poden realitzar algunes de les 
tasques que afecten a la façana existent, com les accions sobre les obertures i sobre 
la pròpia façana. Les tasques referents a la coberta es tractaran per separat ja que és 
necessària la instal·lació d’andamis, i per a més comoditat s’esperarà a retirar la 
maquinària del moviment de terres, tot i això, es poden realitzar de manera simultània 
amb les altres activitats, prenent sempre els mitjans de seguretat necessaris, i tenint 
en compte la simultaneïtat d’activitats. No es considera la transmissió a la coberta de 
les accions que es duen a terme sobre la façana, ja que cap d’elles té una 
consideració estructural en especial, com es mostrarà posteriorment. 
 
Fases d’execució per a la compactació del terreny: 
o Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a la ombra. 
o Humidificació o dessecació de la base. 
o Compactació. 
 
Fases d’execució per a la realització de les rases per a fonamentació: 
o Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
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o Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
o Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
o Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
o Càrrega a camió de les terres excavades. 
 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net, i lleugerament piconat. Les excavacions 
quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de 
les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les 
seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 
 
Fases d’execució per a la realització de la capa de formigó de neteja: 
o Es comprovarà visualment que el plànol de suport del terreny és horitzontal i 
presenta una superfície neta. 
o Replanteig. 
o Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 
o Posta en obra del formigó. 
o La superfície quedarà horitzontal i plana. 
 
Fases d’execució per a la realització dels fonaments: 
o Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un 
plànol de suport horitzontal i una superfície neta. 
o Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. 
o Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
o Posta en obra del formigó. 
o Coronació i enrasament de fonaments. 
o Curat del formigó. 
o El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o La superfície quedarà sense imperfeccions. 
o No es dipositaran sobrecàrregues en les proximitats de la fonamentació. 
o Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
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o Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 

 
 

Planta dels fonaments de la nova construcció. 

 
 
Fases d’execució per a la realització de la llosa, tant de l’encofrat com de formació de 
la llosa: 
o Prèviament a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan 
no només obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i 
dimensions de l'encofrat. 
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o Replanteig. 
o Encofrat lateral amb taulons de fusta. 
o Desencofrat. 
o Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un 
plànol de suport horitzontal i una superfície neta. 
o Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en la mateixa. 
o Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
o Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 
rasants. 
o Replanteig de les juntes de formigonat. 
o Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
o Reg de la superfície base. 
o Preparació de juntes de juntes de treball amb poliestirè expandit de 5 cm. 
o Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors. 
o Posta en obra del formigó. 
o Coronació i enrasament de fonaments. 
o Connexió dels elements exteriors. 
o Curat del formigó. 
o Arremolinat de la superfície corresponent a la voravia. 
o Serrat, neteja i closa de juntes. 
o El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o La superfície quedarà sense imperfeccions. 
o Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
o Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. 
o Es protegirà el ferm enfront del trànsit pesat fins que transcorri el temps previst. 
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Adaptació de la coberta existent. 
 
Aquesta operació és del tot necessària des del punt de vista de la modificació de les 
aigües existents, causada per la prolongació de la cumbrera en el sentit longitudinal de 
l’edifici. 
 

 
Diagrama del procés d’adaptació de la coberta. 

 
Per tal d’igualar la geometria de la coberta existent amb la formació de la nova coberta 
respecte als plans inclinats, i mantenir la junta de treball en la línia de façana, es 
realitzarà la modificació de la coberta existent segons el diagrama dels procés 
d’adaptació de la coberta. Per tal d’unir-les i garantir l’estanquitat es realitzarà el 
solapament de la coberta de manera que permeti els moviments de dilatacions, 
contraccions, i possibles assentaments, tot i que se’ls dóna poca importància degut a 
la resistència i estabilitat que proporciona el terreny. 
 
Aquesta operació es durà a terme desmuntant el carener de la zona afectada, i 
muntant-lo simètricament a l’eix de la cumbrera, posteriorment es muntaran les 
encavallades sobre la zona afectada, per tal de realitzar els plans inclinats, i muntant 
posteriorment els rastrells. Aquestes operacions són possibles gràcies a la 
configuració de parets de càrrega de l’edifici existent. 
 
En la trobada amb la coberta existent, de fibrociment, es plantejarà alguna solució per 
a fer la junta de treball estanca, ja que es preveu canviar tota la coberta, i potser a 
l’hora d’executar la nova aula aquesta operació ja ha estat realitzada. 
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Accions sobre la façana existent. 
 
En pic retirat el revestiment de pedra en les fases anteriors, les tasques que queden 
sobre la façana existent són les que es refereixen a les accions sobre les obertures i 
sobre el revestiment de morter. 
 

  
Façana afectada, i detall de la obertura tapiada parcialment. 

 
Tal i com es pot observar en les imatges, en l’àmbit de la finestra més petita, que 
correspon al passadís, s’hi troba un pas tapiat parcialment, de manera d’ésser 
actualment una finestra. Per a l’extensió del passadís, s’obrirà completament per 
obtenir el pas de porta, en aquesta actuació, s’haurà d’enderrocar l’escopidor de la 
finestra i la obra existent fins al nivell de terra. Per a igualar les superfícies es 
remataran amb morter els gruixos de la paret. 
 
En el cas de les finestres, es tallaran els escopidors fins la línia de la façana i es 
desmuntaran les finestres. Tota la fusteria és d’acer, així que es mantindran els 
premarcs i els marcs, de manera de no alliberar càrregues internes d’assentament, si 
n’hi ha. Es reompliran els buits amb maons en tot el seu gruix o en una part per a la 
realització de prestatges, tot i que es prendrà la decisió en el moment oportú, i l’espai 
entre la filada superior i el dintell, es reomplirà amb morter expansiu. Es realitzarà un 
rascat de l’arrebossat del morter existent, i es procedirà a una nova estesa en tot el 
pany de paret que ens farà de suport per a l’enguixat. L’arrebossat existent es troba en 
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bon estat i es podria mantenir, però realitzant un nou arrebossat s’evitaran possibles 
fissures en la trobada dels diferents materials. 
 
Estructura. 
 
Els pilars es muntaran 15 cm enrederits respecte l’exterior de la façana, de manera 
d’executar la pell exterior tota contínua. 
Un cop estigui endurida la llosa, a partir dels set dies, es muntarà l’armat dels pilars 
lligant-lo amb les esperes, s’encofraran i es formigonaran, deixant les esperes per 
lligar els pilars al congreny. Posteriorment es realitzarà la mateixa operació amb el 
congreny. 
 
Fases d’execució per a la realització dels pilars: 
o Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera. 
o Replanteig. 
o Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
o Muntatge de l'encofrat. 
o Abocat i vibrat del formigó. 
o Desencofrat. 
o Curat del formigó. 
o Reparació de defectes superficials. 
o El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Les formes i textures d'acabat seran les especificades. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 
Fases d’execució per a la realització del congreny perimetral: 
o S'hauran assenyalat els nivells de la planta a realitzar sobre els pilars ja realitzats. 
o Replanteig i muntatge de l'encofrat. 
o Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
o Abocat i vibratge del formigó. 
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o Curat del formigó. 
o Desencofrat. 
o Reparació de defectes superficials. 
o El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 
Fases d’execució per a la realització de la junta de treball: 
o Realització de treballs auxiliars en la superfície suport. 
o Neteja i preparació de la junta. 
o Col·locació del fons de juntes i cordó segellador. 
o Tractament dels elements singulars (angles, arestes, etc.). 
o Segellat de juntes. 
 
L’estructura que formarà i suportarà els esforços de la coberta, es realitzarà per mitjà 
d’encavallades de fusta, que es muntaran sobre els costats curts de l’aula, pel que 
s’hauran de regularitzar i anivellar les superfícies superiors del congreny per a la seva 
recepció, es travaran entre elles per mitjà del muntatge de la cumbrera, també de 
fusta, i els rastrells per mitjà de fixacions mecàniques. També aniran fixades a la 
superfície, el congreny, per mitjà de fixacions mecàniques, però amb una mínima 
folgança que permeti els moviments diferencials entre els elements. Es realitzarà de 
manera que a la part que correspon a la unió de la cumbrera amb les encavallades, no 
se superi el nivell dels rastrells, per a la correcte recepció dels panells ‘sandwich’ i 
muntatge de la cumbrera pròpiament. D’aquesta manera doncs, la cumbrera es 
realitzarà per trams, així no s’ha de trencar el nus superior de l’encavallada (per tal 
d’ubicar-hi la peça de cumbrera) i facilita el muntatge a causa de no haver de muntar la 
cumbrera tota d’una peça. Els àmbits lliures entre les encavallades en la línia de 
façana es tancaran amb obra i amb el seu mateix gruix de 30 cm, en la part superior, 
de trobada amb els panells, es realitzarà una junta de material flexible per tal de tancar 
l’edifici i garantir l’estanquitat. 
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Fases d’execució per a la realització de l’estructura de fusta de la coberta: 
o S'evitarà el contacte directe de la fusta amb el ciment i la calç. 
o El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva 
utilització en obra. 
o Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en cap de mur o pilar. 
o Preparació de la superfície de recolzament. 
o Transport i presentació de les encavallades. 
o Col·locació i anivellació. 
o Connexió de la encavallada i la seva base de suport. 
o El conjunt serà estable i transmetre correctament les càrregues a l'estructura. 
o L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
 
Fases d’execució per al muntatge dels rastrells: 
o S'evitarà el contacte directe de la fusta amb el ciment i la calç. 
o El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva 
utilització en obra. 
o Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en cap de mur o pilar. 
o Preparació de la superfície de recolzament. 
o Transport i presentació de la cintra. 
o Col·locació i anivellació. 
o Connexió de la cintra i la seva base de suport. 
o El conjunt serà estable i transmetre correctament les càrregues a l'estructura. 
o L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
 
Tancaments. 
 
Els paraments verticals exteriors es realitzaran amb maons de 15 cm de gruix i 
arrebossat de morter per la cara interior, l’aïllant a base de poliestirè expandit, per tal 
d’aïllar la paret freda, la càmera d’aire, i el tancament de paredó de 5 cm, que 
s’arrebossarà de morter per la cara interior a l’aula i passadís, que servirà com a base 
de l’enguixat. En els paraments que s’entreguen a l’edifici existent, s’hi deixarà un 
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espai on ubicarem poliestirè expandit, per a la formació de la junta de treball, i aquest 
absorbirà els esforços que s’hi transmetin. 
 
Per a les obertures de les finestres es tindrà en compte de deixar el massissat, a mode 
de pilastra, per a recolzar els dintells, de formigó prefabricat, els primers 30 cm, de 
totes maneres, no es realitzaran càmeres d’aire de menys de 30 cm de longitud, 
aquests àmbits es massissaran. 
 

 
Planta de la nova construcció. 
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Així doncs, en la part superior i d’esquerra a dreta, es realitzarà una cambra d’aire de 
36 cm. a l’esquerra de la finestra, i una altra de 70 cm a la seva dreta. S’haurà de tenir 
en compte la ubicació de l’escopidor en la part inferior, que anirà recolzat entre les 
dues pells del parament. En la paret inferior –la de dues finestres- no es realitzaran 
cambres d’aire en els àmbits de les finestres, i l’escopidor i el dintell serà continu per 
les dues finestres. Els dintells seran prefabricats i de 30 cm d’amplada, agafant tot el 
gruix de la paret ja que no és vist, a partir de la línia superior de finestra la obra vista 
exterior va arrebossada, i en l’interior  va enguixat. Aniran recolzats sobre una capa de 
morter de ciment de 2 cm. de gruix, de la mateixa manera que els escopidors. 
 
Les parets arribaran fins a l’alçada del congreny reomplint la última filada amb morter 
expansiu, i es pot esperar fins a aquest moment per executar-lo tenint en compte però, 
de muntar la última filada a testa per tal d’evitar que el formigó caigui cap a la cambra 
interna. 
 
Durant l’aixecament de les parets es muntaran marcs de fusta per les finestres i les 
portes i un cop acabades, es retiraran els marcs de fusta i es muntaran els marcs 
d’acer, les finestres, i les portes, que es fixaran mecànicament. La porta interior serà 
de fusta i la exterior metàl·lica. 
 
La paret corresponent al passadís, es realitzarà amb un gruix de 30 cm, tot i que no és 
necessari per a les necessitats que ha de respondre, si que ho és per a la seva 
estabilitat, tenint en compte l’alçada de 3,5 m, i com lateralment no disposa de cap 
trava es realitzarà un congreny en la seva part superior. 
 
Fases d’execució per a l’aixecament de les parets interiors: 
o Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport 
ha fraguat totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 
o Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. 
o Replanteig de la fulla exterior. 
o Comprovació del nivell del sostre acabat i rectificació d'irregularitats. 
o Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pis 
precís per a paviment i instal·lacions. 
o Seient de la primera filada sobre capa de morter. 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
255 

o Col·locació de mires. 
o Marcat de filades en les mires. 
o Estesa de fils entre mires. 
o Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
o Col·locació de les peces per filades a nivell. 
o Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 
o La fàbrica quedarà estable, plana i esplomada. 
o Es protegirà l'obra executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
o Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys 
mecànics. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C. 
 
Fases d’execució per a la col·locació de l’aïllament en paraments de doble fulla: 
o Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat 
adequat i d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació. 
o Neteja i preparació de la superfície del suport. 
o Tall i ajustament de l'aïllament. 
o L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. 
o No existiran ponts tèrmics. 
o L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, de la pluja i dels impactes, 
pressions o d'altres accions que el poguessin alterar. 
 
Fases d’execució per a l’aixecament de les parets exteriors: 
o Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport 
ha fraguat totalment, que està sec i net de qualsevol resta d'obra, que la fulla interior 
està totalment acabada i amb la planimetria adequada, i que els premarcs dels forats 
estan col·locats. 
o Neteja i preparació de la superfície suport. 
o Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. 
o Comprovació del nivell del sostre acabat i rectificació d'irregularitats. 
o Replanteig de la fulla exterior. 
o Col·locació de mires. 
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o Marcat de les filades en les mires. 
o Estesa de fils entre mires. 
o Col·locació de les peces que constitueixen la fulla exterior, assegurant la seva 
estabilitat mitjançant la utilització de claus o grapes que l'ancoren a la fulla interior 
portant o als elements de l'estructura. 
o Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 
o Repàs de juntes i neteja final del parament 
o La fàbrica quedarà estable, plana i aplomada, amb una composició i coloració 
uniformes, d'acord amb el projecte, i amb les juntes alineades i a nivell. 
o Es protegirà l'obra executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
o Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys 
mecànics. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
 
Fases d’execució per al muntatge dels escopidors: 
o Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 
o Replanteig de les peces en el forat o acabament. 
o Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. 
o Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
o Rejuntat i neteja del trencaaigües. 
o Aplicació en dues capes de la pintura hidròfuga incolora. 
o Segellat de juntes i neteja. 
o La pendent serà la adequada. 
o Tindrà adherència, la superfície plana i regular, i bon aspecte. 
o El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 
o Es protegirà enfront de cops. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
 
Fases d’execució per al muntatge dels dintells: 
o Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 
o Replanteig de les peces. 
o Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. 
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o Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
o Segellat de juntes i neteja de la llinda 
o Tindrà adherència, la superfície plana i regular, i bon aspecte. 
o El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 
o Es protegirà enfront de cops. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
 
Fases d’execució per a la instal·lació de les fusteries: 
o Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de 
revestiments. 
o Col·locació del premarc. 
o Col·locació de la fusteria. 
o Ajust final de la fulla. 
o Segellat de juntes perimetrals. 
o Realització de proves de servei. 
o La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. 
o La fusteria quedarà totalment estanca. 
o Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
Fases d’execució per al muntatge dels vidres a les fusteries: 
o Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element 
suport. 
o Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la 
fusteria. 
o Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. 
o Segellat final d’estanquitat. 
o L’envidrament quedarà estanc. 
o La subjecció de la fulla de vidre al bastidor serà la correcta. 
 
Fases d’execució per al muntatge de les portes: 
o Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de 
revestiments. 
o Segellat de juntes perimetrals. 
o Col·locació de ferraments. 
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o Col·locació de la fulla i accessoris. 
o Ajust final de la fulla. 
o La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. 
o La porta quedarà totalment estanca. 
o Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
Coberta. 
 
Es formarà amb panells ‘sandwich’, sistema que facilita el seu muntatge i el fa més 
ràpid, ja que aquests panells incorporen l’aïllant tèrmic i l’acabat, i es munten amb una 
rapidesa amb la que la construcció tradicional no hi té competència. Es tracta de 
panells amb un nucli aïllant intern format per llana de roca, i disponible amb diferents 
gruixos i espessors. Les làmines superficials, tant la interna que correspon a l’interior 
de l’edifici, com la externa que correspon a l’exterior, seran d’acer lacat o galvanitzat 
depenen dels preus i la disponibilitat, i amb un gruix superior a la capa externa. 
 
El muntatge dels panells es començarà des del costat en que la construcció es 
prolonga fins a la formació del ràfec. Es muntaran rastrells per a la recepció dels 
panells, separats entre ells d’acord amb la modulació dels panells ‘sandwich’ 
subministrats, que dependrà del fabricant. Tenint en compte el ràfec i el seu àmbit, es 
muntaran cartel·les si la subjecció del panell no és suficient. Les cartel·les tindran un 
caire temporal ja que està previst que en el temps hi hagi una nova prolongació d’una 
altra aula. 
 
En la part superior de les encavallades es muntaran les peces que formaran la 
cumbrera i posteriorment, es realitzarà el segellat de la cumbrera i de la junta de treball 
amb solapament de plaques i juntes de silicona o productes elàstics. La coberta es 
fixarà mecànicament i seguint les indicacions del fabricant. 
 
Fases d’execució per al muntatge dels panells ‘sandwich’: 
o La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels llistons, i el seu 
dimensionament garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt. 
o Neteja i presentació dels plafons. 
o Col·locació dels plafons. 
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o Muntatge, reglatge i subjecció de les xapes mitjançant cargols autoroscants. 
o Trepant i ancoratge del panell aïllant i impermeabilitzant. 
o Execució de punts de trobada especials i acabaments. 
o Seran bàsiques les condicions d'estanqueïtat, el manteniment de la integritat de la 
cobertura enfront de l'acció del vent i la lliure dilatació de tots els elements metàl·lics. 
o S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
o Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 
50 km/h. 
 
Fases d’execució del ràfec: 
o Replanteig i traçat en el sostre dels elements components de ràfec. 
o Col·locació de dentells i taules de fusta. 
o Envernissat i rebut al sostre dels mateixos 
o L'aler serà resistent enfront a l'acció del vent i protegirà la façana de l'aigua de 
pluja. 
o Es revisarà i assegurarà l'estabilitat de l'obra executada, si es donessin condicions 
climatològiques adverses (pluja, neu o forts vents). 
o Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 
50 km/h. 
 
Instal·lacions. 
 
Es muntaran superficialment i amb fixacions mecàniques un cop estiguin finalitzats els 
acabats de pintura. 
 
Es distribuiran els radiadors i es faran les connexions amb tubs de coure. Es farà 
també la distribució de les lluminàries, interruptors, i preses de corrent, la connexió es 
farà amb cable de coure, i presa de terra, en tubs metàl·lics muntats superficialment, 
com tots els altres elements. 
 
Fases d’execució per a la instal·lació de la calefacció: 
o Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
o Replanteig de la canonada. 
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o Marcat dels suports. 
o Ancoratge dels suports. 
o Col·locació i fixació de canonades. 
o Col·locació de l'aïllament. 
 
Fases d’execució per a la instal·lació dels radiadors: 
o Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que els 
paraments estan acabats. 
o Comprovació de la terminació del parament de recolzament. 
o Replanteig mitjançant plantilla. 
o Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 
o Situació i fixació de les unitats. 
o Muntatge d'accessoris. 
o Connexió a la xarxa de distribució. 
o La fixació al parament de suport serà adequada. 
o La connexió a les xarxes serà correcta. 
 
Fases d’execució per a la instal·lació elèctrica: 
o Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
o Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres 
instal·lacions. 
o Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors 
autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
o Replanteig i traçat de canalitzacions. 
o Col·locació de la caixa per al quadre. 
o Muntatge dels components. 
o Col·locació i fixació dels canals. 
o Col·locació de caixes d'encastar. 
o Estesa i connexió de cables. 
o Col·locació de mecanismes. 
o La instal·lació es podrà revisar amb facilitat. 
o Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
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Fases d’execució per al muntatge de les lluminàries: 
o Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
o El parament suport estarà completament acabat. 
o Replanteig. 
o Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 
o Col·locació. 
o El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 
o La fixació al suport serà correcta. 
 
Acabats. 
 
En la voravia, un cop formigonada la llosa i amb el formigó fresc, es procedirà a un 
vibrat manual mitjançant regla vibrant, per a regularitzar la superfície. 
 
Fases d’execució del tractament superficial de l’àmbit de la voravia: 
o Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma 
previstes. 
o Replanteig de la zona de treball. 
o Fratassat mecànic de la superfície. 
o La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà 
segregacions. 
o Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores 
següents al formigonat, excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de 
juntes i control d'obra. 
o Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 
Les parets exteriors s’aplacaran amb pedra plana fins una alçada de 85 cm com a 
protecció de la façana enfront dels esquitxos d’aigua i de les acumulacions de neu 
durant l’ hivern. Es deixarà la obra vista fins la part superior de les finestres, i fins la 
part superior del congreny s’arrebossarà amb morter. 
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Fases d’execució de l’aplacat de pedra natural exterior: 
o Es comprovarà que tant la cara posterior de la placa de pedra com el suport que la 
rebrà estiguin nets i sense pols. 
o Es comprovarà que el suport de morter té el gruix, la massa i la rigidesa adequats 
al pes del xapat. 
o Es comprovarà que la superfície suport és dura, té la porositat i planeïtat 
adequades, és rugosa i estable, i està seca. 
o Preparació de la pedra natural i del parament a revestir. 
o Estesa de la pasta adhesiva sobre el parament. 
o Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques. 
o Rejuntat. 
o Neteja final del parament. 
o Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 
o Es protegirà el revestiment executat enfront de pluges, gelades i temperatures 
elevades. 
o  
Fases d’execució de l’arrebossat de morter exterior: 
o Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, 
té la porositat i planeïtat adequades, és rugosa i estable, i està seca. 
o Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de 
portes i finestres, i està conclosa la coberta de l'edifici. 
o Muntatge de la bastida. 
o Preparació de la superfície suport. 
o Especejament de panys de treball. 
o Col·locació de malla per armar morter. 
o Realització de mestres. 
o Aplicació del morter. 
o Realització de juntes i punts de trobada. 
o Acabat superficial. 
o Cura del morter. 
o Desmuntatge de la bastida. 
o Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suport. 
o Es protegirà el revestiment executat. 
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A l’interior s’enguixaran totes les parets i pilars vistos, posteriorment es pintarà tot 
l’interior, incloent el fals sostre, que es muntarà per mitjà d’una estructura auxiliar un 
cop estiguin muntades les encavallades de la coberta i sempre seguint les indicacions 
del fabricant. 
 
Fases d’execució d’enguixat dels paraments interiors: 
o Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de 
portes i finestres, i estan conclosos la coberta i els murs exteriors de l'edifici. 
o Es comprovarà que la superfície a revestir està ben preparada, no trobant-se sobre 
ella cossos estranys ni taques calcàries o d'aigua de condensació. 
o Es comprovarà que el palmell de la mà no es taca de pols al passar-la sobre la 
superfície a revestir. 
o Es rebutjarà l'existència d'una capa vitrificada, raspant la superfície amb un objecte 
punxent. 
o Es comprovarà l'absorció del suport amb una brotxa humida, considerant-la 
suficient si la superfície humida es manté enfosquida de 3 a 5 minuts. 
o Preparació del suport que es revestirà. 
o Realització de mestres. 
o Pastat del guix gruixut. 
o Estesa de la pasta de guix entre les mestres, col·locació de la malla de fibra de 
vidre i regularització del revestiment. 
o Pastat del guix fi. 
o Execució de l'arrebossat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament 
enguixada. 
o Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 
o Es protegirà el revestiment de nova execució enfront cops i fregaments. 
o Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 
40°C. 
o La humitat relativa serà inferior al 70%. 
o En cas de pluja intensa, aquesta no podrà incidir sobre els paraments a revestir. 
 
Fases d’execució de pintura dels paraments interiors: 
o Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de pols i grassa i lliure 
d'adherències o imperfeccions. 
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o Preparació del suport. 
o Tractament de la superfície suport. 
o Aplicació de la mà d'imprimació. 
o Aplicació de les mans d'acabat. 
o Tindrà bon aspecte. 
o Es protegirà el revestiment executat. 
 
Fases d’execució del muntatge del fals sostre de plaques de guix: 
o És comprovarà que els paraments verticals estan acabats. 
o Replanteig dels eixos de la trama modular. 
o Anivellació i col·locació dels perfils angulars. 
o Replantejament dels perfils primaris de la trama. 
o Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. 
o Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. 
o Col·locació de les plaques. 
o  El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. 
o Complirà les exigències de planeïtat i anivellament. 
o Aplicació de la mà d'imprimació. 
o Aplicació de les mans d'acabat. 
o Es protegirà fins a la finalització de l'obra enfront d'impactes, rascades i/o taques 
ocasionades per altres treballs. 
 
Es posaran els sòcols un cop s’hagi pavimentat l’interior, amb una base de morter 
pobre i paviment de peces de ‘terratzo’ de 40 x 40 cm. En pic s’hagi pavimentat es 
poden muntar també les portes. 
 
Fases d’execució de la base de pavimentació: 
o Es comprovarà que la superfície de suport presenta una planeïtat adequada i 
compleix els valors resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul. 
o Preparació de la superfície de recolzament. 
o Replanteig i preparació de juntes. 
o Col·locació de l'aïllament. 
o Estesa de nivells. 
o Posta en obra. 
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o Curat 
o La superfície final complirà les exigències de planeïtat, acabat superficial i 
resistència. 
 
Fases d’execució per a la col·locació del paviment: 
o Es comprovarà que la superfície a pavimentar en interiors està totalment neta, 
sense que quedin restes de guix, enderrocs ni materials colorants, i adequadament 
anivellada. 
o Replantejament de la superfície suport. 

•  Sobre la superfície suport, neta i perfectament anivellada, es procedirà al 
replanteig del paviment i les seves juntes per a obtenir els nivells d'acabat 
definits en el Projecte. 
•  Per a assegurar l'alineació i horitzontalitat de les rajoles, es procedirà a traçar 
dues fileres de referència perpendiculars entre si, denominades mestres, i 
s'utilitzaran fils en les adreces de les mestres i nivells. 
•  És molt important controlar l'anivellació i l'enquadrament de totes les peces a 
mesura que s'avanci en la seva col·locació. 

o Estesa de la capa de graveta. S'estendrà una capa de graveta prèviament a la 
col·locació de les rajoles sobre el seu jaç de morter, per a regularitzar desnivells no 
desitjats en la seva base. 
o Estesa de la capa de morter de material d'unió. 

•  Prèviament al procés d'estès del morter de junta, s'humitejarà la superfície 
de suport, per a evitar que aquesta absorbeixi aigua i alteri les característiques 
del morter. 
•  Una vegada la superfície a pavimentar estigui preparada, es procedirà a 
l'extensió del material d’unió sobre la superfície de dues o tres filades de 
rajoles, enrasant-se amb rastrells segons les línies de referència o mestres. 
•  El morter de junta tindrà una consistència tova i s'anirà preparant i estenent a 
mesura que avanci el treball, utilitzant immediatament després del seu pastat, 
abans que comenci l'enduriment. 

o Col·locació de les rajoles amb morter de material d'unió. 
•  Una cop humitejades les rajoles, es procedirà a la seva col·locació, abans 
d'espolsar de la superfície del morter de junta amb ciment gris per a millorar 
l'adherència. 
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•  Les rajoles es col·locaran donant-les suport sobre l'aresta inferior d'un dels 
seus costats, deixant-les caure suaument sobre el morter i pressionant-les per 
a aconseguir una perfecta unió entre el dors de la rajola i el morter en tota la 
seva superfície, deixant entre elles juntes de separació d'un espessor uniforme, 
entre 1 i 2 mm d'espessor. 
•  Posteriorment, s'anivellaran les rajoles i es comprovarà el paral·lelisme entre 
elles utilitzant un mall de goma per a evitar que quedi cella. No es copejarà 
amb els malls en les arestes i vèrtex, evitant així l'aparició de descantellats i 
mossegades. 
•  Al final de la jornada, es mullarà la superfície de les rajoles col·locades 
durant ella. 

o Reblert de juntes de separació entre rajoles. 
•  Per a evitar que s'embrutin les juntes, el rejuntat s'efectuarà transcorregudes, 
almenys, 24 hores des de la col·locació del paviment. 
 Se seguiran els següents passos, per a obtenir un resultat satisfactori: 
 Abans de conducta al rejuntat de les rajoles, la superfície pavimentada 

estarà totalment neta, humitejada i amb les juntes descobertes. Per a això, 
es netejaran aquelles rajoles que es poguessin haver embrutat durant els 
treballs de col·locació del paviment, així com els residus que s'hagin 
introduït entre les rajoles, que seran eliminats amb una espàtula, impedint 
amb això que la pasta de juntes pugui barrejar-se amb residus. 

 Es prepararà la pasta de juntes, que haurà de ser subministrada pel 
fabricant de les rajoles. La pasta serà del mateix color que el paviment i 
estarà bé pastada, per a obtenir una consistència que permeti el total farcit 
de les juntes sense que disminueixin les propietats mecàniques del ciment. 

 S'estendrà la pasta humida amb l'ajuda d'un rastell de goma, realitzant-se 
diverses passades en totes les adreces, fins a emplenar les irregularitats 
existents en la cara vista de les rajoles i en tot l'espessor de les juntes. Es 
espolsarà amb pasta seca, i es tornarà a estendre, retirant la pasta sobrant. 

 Abans que la beurada estigui seca, es netejarà la superfície de les rajoles, 
fregant-les amb un fregall de cànem, escombrant i recollint les restes. 

 Es mantindrà la humitat del paviment durant almenys vint-i-quatre hores, 
per a evitar que la pasta de juntes es deshidrati durant el seu enduriment i 
endurit. 
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o L'enrajolat  tindrà planeïtat, absència de celles i bon aspecte. 
o Es protegirà el paviment executat. 
 
Fases d’execució de la col·locació del sòcol interior: 
o Es comprovarà que el paviment es trobi col·locat. 
o Replanteig de les peces. 
o Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. 
o Col·locació de l'entornpeu. 
o Rejuntat. 
o Abrillantat i neteja de l'entornpeu. 
o Quedarà pla i perfectament adherit al parament. 
o Es protegirà enfront de cops i rascades. 
 
Fases d’execució del polit i abrillantat del paviment de ‘terratzo’: 
o Es comprovarà que han transcorregut almenys set dies des del rejuntat de les 
rajoles, per a iniciar el tractament del paviment. 
o Repartiment de beurada sobre l'enllosat. 
o Primera i segona passades. 
o Repartiment de nova beurada sobre l'enllosat. 
o Tercera passada. 
o Retirada posterior de llots. 
o Neteja del paviment. 
o Abrillantat previ a la posta en servei del paviment. 
o Quedarà homogeni i sense celles. 
o Tindrà bon aspecte. 
o Es protegirà el paviment mentre s'estiguin portant a terme altres treballs. 
 
Les juntes de treball, tant dels paraments com de la voravia, es segellaran amb 
productes que garanteixin el seu bon funcionament al llarg del temps. 
 
Fases d’execució del segellat de les juntes de treball: 
o Neteja i preparació de l'interior de la junta. 
o Col·locació del cordó per ompliment del fons. 
o Aplicació del material de segellat. 
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o Resultarà homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme. Es protegirà la massilla mentre es produeixi el seu enduriment. 
o El muntatge de la coberta es farà amb panells prefabricats, que es subministren 
amb els acabats incorporats. 
 
Del mobiliari se n’encarrega la pròpia fundació, ja que gràcies a campanyes que es 
desenvolupen principalment a Buenos Aires, es fan recollides de materials d’altres 
escoles que els donen, o renoven. Pel mobiliari s’han de considerar la pissarra, els 
pupitres o taules i cadires -depenent de la disponibilitat d’uns o altres-, els penja-robes, 
la taula i cadira del professor, i una paperera. 
 
 
 

Objectius 
 
L’objectiu principalment es basa en la bona gestió de tots els processos que es 
desenvolupen fins a la construcció del nou cos i la seva entrada en servei, és a dir, 
aconseguir el finançament i desplaçar-se a la zona per a l’execució de la nova aula. 
 
El caràcter del projecte respon al que coneixem d’oferta pública i per concurs, això 
significa que el promotor –en aquest cas Fundación Cruzada Patagónica– oferta el 
projecte a concurs, per a la construcció de la nova aula, amb el coneixement del cost 
aproximat. Les empreses que voluntàriament hi participen presenten les seves ofertes 
segons el seu plantejament d’execució, i se n’escull una. Per tant es farà el seguiment 
sobre el plantejament que s’hagi acceptat i, el voluntari o voluntaris que s’hi desplacin 
realitzaran la tasca de direcció d’execució d’obra, essent capaços de processar 
correctament les tècniques constructives locals per tal d’aconseguir una bona qualitat 
en la construcció de l’aula, tenint en compte i adaptant els coneixements adquirits 
durant els estudis, que ens ajudaran a desenvolupar-nos de manera eficient. Tot i això, 
es realitzarà el seguiment de la execució de cada partida mirant que no se’n quedi cap 
per executar, valorant-la segons un bon sentit constructiu i en la seva totalitat. 
 
La eina de la que es disposa en cas necessari, és la clàusula del conveni entre 
A.T.S.F. i Fundación Cruzada Patagónica, que es refereix al pagament de les partides 
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que provinguin amb fons de subvencions aportades per A.T.S.F. En aquesta es recull 
que només es pagaran les partides que el membre d’ A.T.S.F. aprovi, de manera que 
en alguna situació adversa es podria arribar a utilitzar, si no es resol la qüestió de 
manera planera i ordenada. 
 
Es pretén materialitzar la nova aula amb el suport tècnic necessari i l’ajuda que puguin 
oferir les subvencions rebudes per A.T.S.F., així com seguir col·laborant amb la 
contrapart fins que l’escola estigui completament construïda, incloent els albergs i tota 
la infraestructura necessària pel seu funcionament. 
 
També s’esperen uns resultats a mitjà - llarg termini que són: 
- Completar l’any vinent la següent fase, amb la construcció d’algun nou espai per a 
poder augmentar la capacitat de l’escola. 
- Establir un vincle de cooperació anual amb les necessitats que existeixin a les 
escoles tant ‘Junín de los Andes’ com de ‘Cholila’, per tal de participar en un projecte 
tan gran com és el de poder conservar tota una cultura i tradició. 
- A més, és important per a nosaltres que aquest projecte sigui tot un èxit per guanyar 
en experiència, i que en un futur la població beneficiària i la pròpia contrapart, 
coneguin i tinguin confiança en Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. 
- Aprofitar l’estada per sondejar i elaborar diagnòstics, sobre possibles intervencions 
en el futur, generant així un cicle de cooperació anual. 
- Es realitza en l'actualitat un primer P.F.C., que pretén explicar la gestió i organització 
d'un projecte de cooperació, des dels inicis dels contactes, l'acceptació del projecte per 
part d' A.T.S.F., fins al plantejament de l'execució. Si es concedeixen els ajuts, es 
podrà oferir un segon P.F.C. sobre la pròpia execució de la fase en qüestió del 
projecte i el seguiment del mateix. 
 
Amb el projecte es pretén abastir al recinte escolar de Cholila d’una nova aula de 
61,15 m2, per tal de cobrir les necessitats bàsiques del propi centre i poder donar 
cobertura a uns trenta nous alumnes. Amb un gran creixement d'alumnes a l'escola 
(de l’ordre de trenta alumnes l’any), es vol fomentar l'escolarització evitant 
l'analfabetisme motivant l'aprenentatge cultural per no perdre la identitat, idiomes, i el 
coneixement de matèries generals tal com llengua, geografia i història, biologia, física i 
química, tecnologia, música, educació artística, etc. així com també tallers de 
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producció agropecuària, elèctrics, de mecànica i fusteria, i que aquests és puguin 
inserir en el món laboral amb uns coneixements bàsics o retornar a les seves 
comunitats i participar del seu desenvolupament. 
 
 
 

Medicions i pressupost 
 
El programa utilitzat és el TCQ 2000 –Temps, Cost i Qualitat- elaborat per l’ I.T.E.C.  
-Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-, i que permetrà a posteriori en 
la realització d’un segon projecte de final de carrera, l’anàlisi del projecte executat, tant 
a nivell d’execució de partides com en l’anàlisi temporal i econòmica. 
 
En el pressupost adjunt s’ha de considerar que degut al caràcter concursal del 
projecte, el preu serà tancat. A més a més, el banc de preus utilitzat és de naturalesa 
nacional ja que no ha estat possible aconseguir-ne un de la zona o del país, així que 
els preus obtinguts no tenen una relació directa amb els preus reals, degut a la 
moneda, situació, i preus del país, pel que fa a referència de preus de concepte de 
materials, mà d’obra, i maquinària. 
 
Així doncs, es pretén obtenir l’estat d’amidaments real de l’execució, tot i la possibilitat 
de canvis degut a que l’empresa constructora elaborarà el seu projecte executiu. Es 
considera també que les partides s’executin fins al seu bon funcionament, per tal 
d’aconseguir una entrega completament acabada per a la seva utilització i les 
garanties dels fabricants. 
 
La quantitat sol·licitada al C.A.A.T.E.E.B. és de 14.280€. Representa els costos 
materials per a la execució de l’aula, incloent un 5% de costos indirectes. La mà d’obra 
i els honoraris seran a càrrec de la contrapart, tal i com es reflexa en el conveni entre 
les parts. Les despeses generals estan fixades amb un valor del 6%, i el benefici 
industrial del 0%, degut a la col·laboració per part de les empreses constructores amb 
els objectius de la fundació. L’impost de l’I.V.A està exempt degut al caire de les 
organitzacioins, sense ànim de lucre. D’aquesta manera la contrapart col·labora amb 
els costos de mà d’obra i honoraris dels professionals que hi intervenen, tot i que 
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principalment  els honoraris, de percentatges ajustats, que es paguen responen a la 
responsabilitat de l’arquitecte que signa el projecte, i del qual se’n fa responsable. 
 
Una altra consideració a tenir en compte, és que tot i que s’ha inclòs l’adaptació de la 
coberta existent en el projecte, aquesta operació no s’inclou en el pressupost, ja que el 
canvi de la coberta correspon a una fase diferent del projecte global, i no és motiu 
d’aquesta col·laboració entre les parts. A més, pot ser que en el moment de la 
execució de la nova aula aquesta operació ja s’hagi realitzat. 
 
Els llistats que s’han elaborat, són els següents: 
 
o Quadre de preus núm.1 
o Quadre de preus núm. 2 
o Amidaments 
o Pressupost 
o Resum de pressupost 
o Últim full 
 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  273 

 
 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  275 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
276 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  277 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
278 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  279 

 
 
 
 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  281 

 
 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  283 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
284 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  285 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
286 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  287 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
288 

 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  289 

 
 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  291 

 
 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  293 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
294 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  295 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
296 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  297 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
298 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  299 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
300 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  301 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
302 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  303 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
304 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  305 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  307 

 
 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  309 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
310 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  311 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
312 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  313 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
314 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últim full 
 
 
 
 
 
 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
316 

 
 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

  Anàlisi del projecte 
 
 

 
  317 

 
 
 
 
  COST MATERIAL DE L’EXECUCIÓ DE LA NOVA AULA DE 61,15m2......................      68.680,00 $arg 
  (estimació de canvi de moneda, 1 € = 5,05 $arg) 
 
 
  COST MATERIAL DE L’EXECUCIÓ DE LA NOVA AULA DE 61,15m2......................           13.600,00 € 
  COSTOS  INDIRECTES 5%..........................................................................................                 680,00 € 
  0% IVA (exempts).........................................................................................................                     0,00 € 
 
  Subtotal.........................................................................................................................            14.280,00 € 
 
 
  QUANTITAT SOL·LICITADA AL C.A.A.T.E.E.B...........................................................           14.280,00 € 
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Plànols 
 
Els presents plànols s’han elaborat amb el programa Autocad 2006. S’han realitzat 
íntegrament pel mateix autor del projecte, seguint les indicacions de la contrapart en 
els aspectes de disseny, i es basen en diferents documents que mostren els diferents 
aspectes que s’han considerat necessaris, com la situació i emplaçament de la zona 
d’actuació, l’estat actual de l’edifici existent, l’estat de reformes o actuacions 
necessàries en l’edifici existent per a la implantació del nou cos, i la obra nova a 
executar, amb els plànols de detall corresponents. 
 
S’han considerat en aquest apartat les modificacions a realitzar en la coberta de 
l’edifici existent per a la implantació del nou cos, tot i que aquest aspecte pertany a una 
altra fase del projecte global, substitució i adaptació de la coberta existent, hi té 
influència en la façana afectada, de manera que en el moment de la execució del nou 
cos aquesta operació ha d’estar realitzada, o realitzar-la simultàniament. 
 
Índex: 
 
1- Emplaçament 
 
Estat actual. 
 
2- Planta de distribució 
3- Coberta 
4- Façanes 
5- Secció A-A’ 
 
Estat de reforma. 
 
6- Planta de distribució 
7- Façana afectada 

8- Secció A-A’ 
9- Estructura de formigó armat 
10- Estructura de formigó armat 
11- Detall secció B-B’ 
12- Detall secció C-C’ 
 
Obra nova. 
 
13- Planta de distribució 
14- Façanes 
15- Secció A-A’ 
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III. PROPOSTA DEL PLA FUNCIONAL 
 
 
 
En aquesta secció es planteja la proposta del pla funcional per a aquest projecte en 
concret, a partir d’un esquema elaborat per l’autor i tenint en compte tots els aspectes 
que es troben en l’entorn d’un projecte de cooperació, des dels aspectes de 
l’associació que se’n demana suport, A.T.S.F., de la contrapart, i del projecte en sí. Tot 
i això aquest esquema es pot adaptar per a pràcticament qualsevol projecte de 
cooperació corresponent al camp de la construcció. 
 
L’esquema realitzat està pensat de manera de plantejar la evolució i l’avenç del 
projecte, segons les etapes a les que respon, des del contacte per part de la 
contrapart, fins la materialització del projecte. Per tant, el desenvolupament d’aquesta 
secció es realitzarà seguint el procés del diagrama. 
 

Evolució d’un projecte de cooperació. Etapes 
 
Un projecte d’aquesta tipologia està lligat a nombrosos factors dels quals se n’ha de 
donar resposta per a que evolucioni. Generalment els processos a superar se’ls 
anomena etapes, però aquestes etapes han de respondre també als seus propis 
subprocessos, per exemple, quan parlem de la etapa 0: reconeixement del terreny, ja 
s’hi han realitzat nombroses operacions per arribar-hi com són per exemple, la 
superació de l’auditoria interna i un mínim estudi del projecte, com la relació creada ja 
des de la primera comunicació, amb la contrapart. 
 
Tant és així, que en depèn la superació o validació dels subprocessos per continuar 
amb la evolució del projecte. S’ha de considerar també que la evolució del projecte des 
dels inicis, és a dir, des de la demanda de la contrapart, depèn i està fortament lligada 
a la filosofia i la gestió de la pròpia associació, així com al seguiment del pla o 
proposta d’evolució que es proposa per a cada projecte. I Així com també la 
potencialitat a aconseguir els fons necessaris per a la seva materialització, i la 
possibilitat real d’executar-lo, amb la disponibilitat dels mitjans materials i humans 
necessaris. 
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El diagrama mostra l’estructura base del plantejament organitzatiu del projecte amb la 
col·laboració amb Fundación Cruzada Patagónica, tot i que com a estructura base es 
pot extrapolar a d’altres projectes de l’associació, realitzant les modificacions 
oportunes per a cada cas. Passem doncs, a l’anàlisi de la evolució dels diferents 
processos, que posteriorment s’analitzaran també en el bloc de conclusions i 
propostes. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la etapa 0, la definim com el primer viatge que es 
realitza a la zona d’acció per tal de realitzar el contacte en persona i realitzar els 
primers estudis sobre el terreny, és obvi però que per arribar a aquest punt hi ha hagut 
d’haver altres actuacions com són la realització del contacte amb la contrapart, la 
entesa entre les dues parts, l’acceptació a priori del projecte, i el compromís de 
realitzar dita col·laboració, tenint sempre en compte els aspectes de l’entorn, 
econòmics, socials, burocràtics, legals, de seguretat, etc. 
 

 
 
Durant els mesos de juny i juliol del 2006, Patricio Sutton com a director institucional 
de la fundació, es posa en contacte amb A.T.S.F. per a demanar la col·laboració en 
l’ampliació d’una escola existent a Junín de los Andes, una col·laboració de caràcter 
tècnic, per la nostra condició d’estudiants d’arquitectura tècnica, i econòmic, a base de 
la sol·licitud de subvencions. En un principi, un membre de l’associació inicia el 
contacte amb la contrapart, el qual ho deixa als voltants de juliol del mateix any, el 
mateix  any i poc després el mateix autor del projecte s’encarrega de la coordinació 
d’aquest nou projecte d’ A.T.S.F., reiniciant de nou els contactes amb la contrapart. A 
principis de l’any 2007, el sr. Sutton canvia la línia del seu treball, per la qual cosa les 
relacions prengueren el relleu per la nova directora de desenvolupament institucional 
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de la fundació, a mans de Verónica Massey. A pesar d’aquests inconvenients només 
iniciar la col·laboració, les comunicacions i els intercanvis d’informació i d’impressions 
foren fluïdes i satisfactòries per ambdues parts. 
 
L’anàlisi de la fundació per mitjà principalment d’internet, i la seva pàgina web on estan 
publicats els estatuts i les seves activitats, juntament amb les informacions 
sol·licitades, foren favorables per a l’acceptació de la col·laboració, superant l’auditoria 
interna satisfactòriament. Es tracta d’una O.N.G. recolzada pel seu govern, i per altres 
organitzacions i empreses, funciona de manera independent i amb resultats 
sorprenents des de fa més de vint-i-cinc anys, oferint educació gratuïta a un sector de 
la població realment perjudicat en aquest sentit, no recolza cap disciplina de caràcter 
religiós, ni funciona per ella, etc., en definitiva i segons les possibilitats d’ A.T.S.F., molt 
apte. Posteriorment a l’acceptació del projecte es posa en marxa la maquinària per al 
seu desenvolupament, creant un conveni de cooperació entre les dues parts, ja que en 
cap pas hem d’oblidar els aspectes burocràtics, de responsabilitats, i del compliment 
de la llei. 
 
El projecte inicial tractava d’una ampliació a l’escola existent a Junín de los Andes, 
amb una aula d’informàtica i un laboratori, però durant el 2007 sorgí la possibilitat per 
part de la fundació, de crear una nova escola en una nova regió a 500 Km al sud de la 
existent, a Cholila, on el radi d’acció no hi arriba. Degut als compromisos amb el 
govern i els donants que ajudarien a fer possible aquesta nova iniciativa, es decidí 
durant el mes de juliol del 2007, que la col·laboració aniria dirigida a la nova escola a 
causa d’una major necessitat. Degut a les característiques del projecte, que contempla 
diverses actuacions tant en l’edifici existent com en noves construccions, tant aïllades 
com annexades a l’edifici, i per l’experiència i possibilitats reals d’ A.T.S.F., es 
determina que la col·laboració es farà en funció del preu de les parts a executar, 
determinant l’aula annex com a primer element de la col·laboració i donant possibilitat 
a la continuïtat del projecte. 
 
A partir d’aquest moment es comencen a realitzar les tasques i les gestions per a la 
realització del primer viatge de contacte i reconeixement del terreny, l’anomenada 
etapa 0. 
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Un cop ja s’ha establert l’entorn de la col·laboració, que es basarà en la cooperació per 
a la nova escola, s’inicia un anàlisi del projecte existent no només constructiu, sinó 
també de l’escola existent i tenint en compte els aspectes que s’hi troben a l’entorn, 
com els econòmics i socials, que s’acabarà d’elaborar un cop s’hagi realitzat l’anàlisi 
sobre el terreny en el primer viatge. Es determina la tipologia del projecte, què el 
motiva i quines en són les necessitats a les que donarà resposta, justificant-lo en el 
seu entorn respecte als beneficiaris, a la viabilitat del projecte, i a la seva continuïtat. 
Amb tot això, s’assenyalen els objectius tant a llarg com a mig termini, plantejant la 
realització de la primera col·laboració, ja que amb el seu èxit se’n poden esdevenir de 
futures. 
 
L’experiència demostrada de l’escola existent i la planificació en el procés de 
rehabilitació, entrada en servei, i creixement de la nova escola, doten el projecte de les 
característiques necessàries per a plantejar que la col·laboració esdevindrà en la 
participació en el desenvolupament d’aquest sector de població al que va dirigida, i per 
a marcar l’objectiu de col·laborar en la formació d’aquest nou projecte de la fundació 
amb la construcció de l’aula annex. 
 

 

Una vegada conegut l’entorn del projecte, es 
plantegen quins seran els passos a seguir per a la 
seva materialització. En aquest cas, es proposa un 
plantejament per etapes, inicialment amb el primer 
viatge de contacte, on s’acorda amb la contrapart el 
pla d’evolució i d’execució del projecte proposat, a 
part de realitzar l’anàlisi sobre el terreny. 
Posteriorment es realitza la tasca de la recerca de 
subvencions per a la seva materialització. 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
340 

La proposta d’ A.T.S.F. en matèria de cooperació, es basa en la col·laboració en tots 
els processos, acordant l’execució de la nova aula annexada a l’edifici existent, i el 
control i seguiment econòmic de les subvencions proporcionades per mitjà d’ A.T.S.F. 
que provenen d’organismes als que A.T.S.F. sol·licita l’ajut, destinant dites 
subvencions als costos dels materials necessaris per a l’execució de l’obra, quedant 
de mà de la fundació cobrir els costos de la mà d’obra, de la maquinària, i de 
l’allotjament dels voluntaris que es traslladin a la zona, en qualsevol de les etapes que 
es trobi el projecte. 
 
En el primer viatge de contacte, reconeixement del terreny, i anàlisi del projecte 
existent, tant de funcionament de l’escola com de l’edifici on s’ubicarà la nova escola, 
les impressions han estat molt positives per ambdues parts, restant a l’espera de la 
concessió de subvencions per a realitzar la propera etapa d’execució de l’aula, que 
proporcionarà a l’associació poder oferir un segon P.F.C. a la E.P.S.E.B. Així que de 
moment, s’ha completat la Etapa 0: contacte i reconeixement del terreny, i actualment 
el projecte es troba en la Etapa 1: recerca de subvencions, i en preparació de la  
Etapa 2: execució del projecte. Es preveu una tercera etapa i posteriors de continuïtat 
del projecte i de recerca de subvencions per a la execució de posteriors fases del 
projecte global. 
 

 

En aquest últim sector del diagrama 
s’analitza com s’arriba a explotar-lo, a 
executar-lo, a materialitzar-lo, segons 
les parts que hi intervenen i els 
recursos econòmics i humans que es 
preveuen utilitzar. Per una banda es 
conta amb A.T.S.F. com a associació 
col·laboradora, i que participa 
econòmicament amb les subvencions 
que pugui aconseguir efectuant la 
direcció d’execució de l’obra, i amb el 
treball voluntari dels seus participants, 

amb disponibilitat tant a nivell tècnic com de mobilitat. Per l’altra banda tenim la 
organització promotora del projecte –F.C.P.– junt amb d’altres organitzacions que 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Anàlisi del projecte 
 
 

 
341 

també hi col·laboren. Per la seva banda també opten a subvencions de caràcter 
internacional, convenis amb els governs provincials, donacions i quotes de socis i 
voluntaris, etc. Des del moment en el que s’engega la maquinària a l’inici del projecte, 
s’estudien els costos i es va executant el projecte responent a diferents fases, que 
depenen de la quantitat econòmica de la que requereixen. Així es va aconseguint 
materialitzar el projecte globalment. 
 
S’ha de considerar que es tracta d’un procés llarg i complex en el que poden 
transcórrer un parell d’anys fins que s’aconsegueix arribar a la Etapa 2. La 
comunicació entre les parts ha de fluir de manera entenedora i satisfactòria per les 
dues parts, i s’ha d’establir també el contacte amb els organismes que subvencionen 
la mobilitat dels voluntaris que es desplacen, que pel caràcter anual que tenen les 
convocatòries en ocasions en la Etapa 0, dóna lloc a que els propis desplaçats s’hagin 
de fer càrrec dels costos, per altra banda, si es decideix tirar el projecte endavant s’ha 
d’establir contacte amb els organismes que subvencionen el cost material del projecte, 
als quals se’ls hauran de justificar els costos. I tot això sense deixar de banda tots els 
aspectes burocràtics i legals que es veuen implicats en el procés. 
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IV. APORTACIÓ DE LES PARTS 
 
 
 
Les aportacions que rep un projecte són en definitiva el que permet materialitzar-lo, no 
obstant, és la idea del projecte el que motiva la susceptibilitat dels camps que es 
troben en el seu entorn per a que hi tinguin la voluntat de participar-hi, sigui quina sigui 
la manera. Les aportacions són de diferent naturalesa independentment de quin en 
sigui el seu origen, però totes elles imprescindibles per a la concreció del projecte, 
poden ésser materials, econòmiques, de logística, infraestructurals, de treball voluntari, 
de participació directa o indirecta en el projecte, de disponibilitat per a viatjar, etc. 
 
En un projecte d’aquesta envergadura les parts que hi intervenen i hi participen són 
molt nombroses tant en persones com en entitats, per tant, ens basarem en la 
organització promotora, Fundación Cruzada Patagónica, i en la col·laboradora, 
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, definint a partir d’elles dues quines 
participacions i implicacions s’hi troben. 
 

A.T.S.F. - Arquitectes Tècnics Sense Fronteres 
 
És l’associació radicada a la E.P.S.E.B. –Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona-, formada pels mateixos estudiants de l’escola, i que gaudeix de la 
participació i el recolzament de la mateixa escola, havent proporcionat aquesta la 
infraestructura i logística necessària per al desenvolupament de l’activitat, des del 21 
de març del 2007, dia en que es va celebrar la inauguració de l’espai, que es tracta del 
despatx núm. 129, situat a la primera planta de l’escola, i que es comparteix amb una 
altra associació sense ànim de lucre, també desenvolupada a l’escola i pels seus 
estudiants, en la línia dels estudis d’Enginyeria Topogràfica, es tracta de G.S.F. 
-Geòmetres Sense Fronteres-. Es compta també amb el recolzament i la participació 
en diferents graus d’implicació d’alguns dels membres de l’equip docent de l’escola, 
tant en la participació en els projectes com en el tutelatge en casos de Projectes Finals 
de Carrera. 
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El treball que desenvolupen els diferents integrants o col·laboradors de l’associació, és 
de caràcter voluntari i per tant no remunerat. D’aquesta manera queden coberts els 
costos d’infraestructura, logística, i humans, així que queda per resoldre la qüestió de 
la recerca de finançament tant per al desenvolupament dels projectes com per al 
desenvolupament de la mateixa l’associació. 
 
Com a associació sense ànim de lucre, A.T.S.F. opta als ajuts anuals concedits per 
l’Univers, organisme de la U.P.C., i que es destinen a activitats relacionades amb el 
desenvolupament de l’associació i a activitats de divulgació tant de l’associació com 
dels projectes ja siguin exposicions, conferències, etc. Per al desenvolupament dels 
projectes l’associació es basa en la recerca de subvencions, tant per a la mobilitat dels 
voluntaris com per a cobrir els costos materials de la execució del projecte. En aquest 
sentit la participació ve donada pels organismes que ofereixen convocatòries per a la 
realització d’aquesta tipologia de projectes, i principalment pel C.C.D. –Centre per a la 
Cooperació i el Desenvolupament-, organisme de la U.P.C. que subvenciona la 
mobilitat dels voluntaris i en ocasions altres aspectes del projecte com pot ser el 
transport dels materials, i per banda del C.A.A.T.E.E.B. –Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitects Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona-, la subvenció dels costos 
materials per a la execució del projecte. La participació d’aquests dos organismes junt 
amb la de l’escola es complementa amb la cessió d’espais tant físics, com en 
publicacions, per les activitats que desenvolupa l’assocació. 
 
A.T.S.F. en l’actualitat compta amb donacions puntuals però no amb quotes de socis, 
tot i això el desenvolupament de l’activitat queda de moment garantida gràcies a la 
valuosa participació de l’escola. 
 
 
 

F.C.P. – Fundación Cruzada Patagónica 
 
És la organització que respon com a contrapart i promotora del projecte. Es tracta 
d’una O.N.G. amb una llarga experiència i una posició sòlida respecte a l’activitat que 
desenvolupen. La participació que rep és molt nombrosa i variada, amb convenis amb 
els governs, amb donacions d’empreses i particulars, quotes de socis, subvencions per 
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a la realització de projectes, etc., i permet desenvolupar les tasques i activitats que 
realitzen i cobrir els costos que totes aquestes generen. A part, pels estudis que es 
desenvolupen a l’escola, gaudeixen d’un mínim de producció que es destina a la 
venda per a la posterior inversió en l’escola, per exemple, en accions de manteniment. 
 
En referència al projecte en concret, la fundació en termes de costos econòmics, ha 
participat de moment en l’allotjament del voluntari traslladat a l’octubre del 2007 –el 
mateix autor del projecte-, en el transport i visita de l’escola existent, i l’edifici on 
s’ubica la nova escola, i que participarà en la propera fase d’execució del projecte amb 
l’allotjament dels voluntaris que s’hi traslladin, i els costos de maquinària i de mà 
d’obra de l’obra, de manera d’estar les dues parts involucrades i de participar-hi 
conjuntament. 
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V. EXECUCIÓ 
 
 
 
La execució del projecte s’esdevé amb caràcter de concurs, la fundació compta amb la 
col·laboració per part d’arquitectes els quals poden determinar aproximadament el cost 
de les fases a realitzar. Quan es disposa dels fons necessaris la fundació oferta a les 
empreses constructores de la zona la possibilitat de realitzar la obra, d’aquesta 
manera també s’aconsegueix que els fons obtinguts s’inverteixin en la zona i puguin 
ajudar al seu desenvolupament. 
 
En el cas dels fons aconseguits per A.T.S.F., la operació és la mateixa amb la variant 
que serà A.T.S.F. la que s’encarregarà de portar a terme la direcció d’execució de la 
obra, amb el trasllat d’un o dos voluntaris de l’associació de manera d’intentar millorar 
el projecte qualitativament, i així invertir segons els paràmetres dels organismes 
subvencionadors, ja que aquestes despeses posteriorment s’hauran de justificar. 
 
Per part d’ A.T.S.F. es preveu realitzar un segon P.F.C. relacionat amb aquesta 
col·laboració amb Fundación Cruzada Patagónica, que tractarà sobre la pròpia etapa 
d’execució del projecte. 
 
Actualment en l’any 2009 la execució del projecte es troba en funció de la recerca del 
finançament per a cobrir la mobilitat i per a cobrir els costos materials. Per part  
d’ A.T.S.F. es pretén rebre la subvenció valorada en 3.310 €, sol·licitada al C.C.D. en 
la convocatòria del present any 2009 i en concepte de mobilitat de dos voluntaris, i a la 
que en la passada convocatòria s’hi va haver de renunciar un cop oferta a causa de no 
aconseguir la subvenció per als costos materials, i la subvenció valorada en 14.280 €, 
sol·licitada al C.A.A.T.E.E.B. durant la convocatòria d’aquest any 2009, ja que en la 
convocatòria del 2008 també es va presentar el projecte però no es va concedir el 
finançament, a causa que altres projectes presentats es van valorar com a més 
necessaris de cara als beneficiaris. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
Tot i que el motiu principal d’aquest projecte és la realització d’un projecte de 
cooperació internacional, el que motiva aquest projecte és la dedicació personal de 
l’autor en l’associació ubicada a l’escola, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, des del 
febrer del 2005 fins a l’actualitat, amb diferents graus d’implicació, i la participació 
directa com a responsable en un projecte de cooperació internacional. 
 
La participació del mateix autor del projecte dintre del marc de l’associació creada a la 
E.P.S.E.B., des dels seus inicis fins a l’actualitat, ha proporcionat la experiència 
necessària per a conèixer el funcionament de la mateixa en els diferents àmbits 
d’actuació, és per això que ha sorgit la voluntat de tractar l’associació com a projecte, 
analitzant la situació actual, esdevinguda a través de la evolució segons les 
experiències i situacions viscudes, per tal d’elaborar el present document i amb la 
intenció d’identificar els punts crítics de l’associació i realitzar el llistat de propostes de 
millora, per tal de mantenir la existència de l’associació, i solidificar els seus 
fonaments, així com la posterior elaboració d’un pla de continuïtat del 
desenvolupament de les activitats pròpies d’ A.T.S.F. segons el seu entorn, i en els 
àmbits en els que es desenvolupa. 
 
Es comentaran també aquells aspectes concrets del projecte a executar que es 
consideren necessaris per al seu correcte desenvolupament. 
 
En cap cas les propostes exposades pretenen tenir un caire de discriminació o de 
crítica (en tot cas com a crítica constructiva) en cap sentit, sinó que s’han pensat des 
d’un punt de vista institucional, per al manteniment de la integritat de la filosofia de 
l’associació, per a enfortir la solidesa respecte el seu entorn, i per a garantir la 
continuïtat de l’activitat. 
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El projecte A.T.S.F. 
 
El projecte de l’associació, s’inicia en el moment en el que un col·lectiu d’estudiants 
que comparteixen les mateixes inquietuds, que tenen el seu origen en prestar ajudar 
als sectors de població més desfavorits, decideixen fundar l’associació radicada a 
l’escola, a causa de no trobar cap associació amb les característiques que s’han 
pensat per aquest col·lectiu, és a dir, en el seu moment no es trobà cap organització 
dedicada a la cooperació internacional i que donés resposta a les necessitats 
vinculades a la Arquitectura Tècnica 
 
Tot i que la formació té lloc dintre de la E.P.S.E.B., la premissa bàsica passa per 
mantenir la independència de gestió respecte l’escola, tot i l’estreta relació que es 
manté i la col·laboració constant per ambdues parts. Això significa que l’associació ha 
d’elaborar els seus propis plans d’actuació, organització, i gestió en tots els camps del 
seu entorn i susceptibles de desenvolupar-hi qualsevol activitat 
 
Hi ha una gran diversitat de persones, la majoria amb caràcter d’estudiants de la 
pròpia escola i amb diferents pensaments, que s’interessen per l’associació, amb 
ganes i iniciatives de diferents caràcters. Es considera però, que en general no hi ha la 
predisposició per a marcar el funcionament de l’associació segons una organització i 
gestió ben marcades,  
 
El funcionament es basa principalment i d’acord amb el cicle d’estudis, amb la 
permanència generalment temporal dels participants, de manera que té lloc un relleu 
constant i continu de personal que es dedica a la realització dels projectes, i a la 
organització i gestió de l’associació. Aquest fet incideix directament sobre el 
funcionament de l’associació, ja que al no estar implantat cap sistema organitzatiu, es 
repeteixen situacions any rere any. 
 
Els mateixos participants de l’associació no van trobar, en el ressorgiment de l’activitat 
l’any 2003, cap registre de les primers actuacions que es desenvoluparen des de l’any 
1998, es desconeix inclús la seva inscripció a la Generalitat de Catalunya, segurament 
per la falta de concreció de l’associació, què és, a què es dedica, qui la forma, com es 
desenvolupa, etc., en definitiva la falta de concreció dels objectius, ja que es considera 
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que aquests són els que en part defineixen l’entorn de l’existència, i per a quines 
necessitats s’ha plantejat que l’associació ha de donar resposta. 
 
Des del ressorgiment de l’any 2003 i fins a l’actualitat, s’han dut a terme moltes 
actuacions tant de caràcter associatiu, com de desenvolupament de projectes de 
cooperació, tant a nivell nacional com internacional. Però tampoc s’hi ha plantejat uns 
objectius específics coma a associació, sinó que s’ha anat donant resposta a aquells 
aspectes necessaris per al desenvolupament dels projectes. Aquest fet va donar força 
complicacions al relleu que es prengué durant l’any 2005, ja que els participants que 
acabaren el seu cicle estudiantil, eren força nombrosos i havien començat activitats de 
les que no es garantia la seva continuïtat sense els mitjans humans necessaris. De 
nou degut a la falta d’organització i planificació, tant de les tasques, com del personal. 
La cessió del despatx per part de l’escola, fou una forta motivació per seguir tirant 
endavant l’associació, i tot i el coneixement de l’arrel de la majoria de problemes, així 
com la proposta de marcar els objectius de l’associació, fou descartada degut a la 
major motivació per a realitzar projectes, exposicions, conferències, etc. 
 
En general, ja sigui pel caràcter estudiantil dels participants, o la permanència 
temporal degut al cicle estudiantil, es troba poc interès en especificar la direcció de 
l’associació. En canvi, si es tracta de la participació en projectes de cooperació, o 
desenvolupament d’esdeveniments com exposicions i conferències, no es pot dir el 
mateix, en aquests casos la participació, en quant a nombre de persones, i la 
dedicació d’elles, ha estat molt major. Tot i això aquestes activitats tampoc es basen 
amb una organització establerta, sinó que es plantegen individualment i se’ls dona 
resposta a mida que es desenvolupen. 
 
Es dedueix doncs, la falta d’interès per al desenvolupament de l’associació, no obstant 
no es pot dir el mateix en el desenvolupament de les activitats que aquesta origina, 
segurament al caràcter d’estudiants que responen a una dedicació voluntària i 
temporal. Es considera que d’aquesta manera, no només es repeteixen processos, o 
situacions i dificultats, sinó que tampoc és possible pel moment, posicionar A.T.S.F. 
respecte el seu entorn, ja que no hi ha cap manifestació de la seves característiques 
pròpies, quins objectius pretén assolir i de quina manera com a institució. 
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Aquest problema de base, es veu agreujat a més per la dificultat del relleu dels 
participants, no només aprenen el funcionament de l’associació a base de l’experiència 
dels membres més veterans, sinó que al no existir cap document de desenvolupament 
dels processos de treball, cadascú introdueix els seus mètodes, moltes vegades sense 
tenir en compte els arguments que portaven a realitzar d’una manera concreta cada 
actuació, ja sigui per la relació amb d’altres aspectes de l’associació, per temes 
burocràtics, o d’ordre en el conjunt total de dita actuació. 
 
Actualment no existeix una idea comú de l’associació com a projecte, no estan definits 
els seus objectius, pel que és impossible encaminar-s’hi. Es considera que és una 
necessitat bàsica per a desenvolupar-se de forma eficient, tant en la realització de 
projectes, com en aspectes associatius, ja siguin de caràcter intern, o de divulgació de 
l’associació. 
 
La majoria dels aspectes que incideixen directament en el funcionament de 
l’associació, passen per la falta d’un sistema organitzatiu concret que marqui les 
funcions i activitats a desenvolupar, i en definitiva pel que es considera la definició del 
projecte A.T.S.F. 
 
La proposta, es basa en la concreció del projecte A.T.S.F. per consens entre tots els 
socis, la definició dels seus objectius, l’actitud a la que ha de respondre l’associació en 
el desenvolupament de les seves tasques, i la definició de les tasques que s’originen 
per a assolir els objectius especificats, és a dir, la línia de treball. 
 
Si es considera que l’objectiu de l’associació és la realització de projectes de 
cooperació internacional, s’ha d’especificar a quina tipologia de projectes es 
respondrà, i en quin entorn, és a dir, quines seran les característiques del projecte a 
les que A.T.S.F. donarà suport, a quines necessitats donarà resposta. 
 
Es proposen com a objectius de l’associació: 
o Donar resposta a les necessitats dels sectors de població desfavorits susceptibles 
del suport d’ A.T.S.F., amb la realització de projecte de cooperació, tant a nivell 
nacional com internacional, i dintre del camp de la construcció. 
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o Solidificar la posició d’ A.T.S.F. en el seu marc d’actuació, marcant una clara 
filosofia d’actuació, i realitzant una contínua divulgació que a més, posicionarà 
l’associació enfront dels organismes subvencionadors. 
 
o Elaborar un pla institucional que garanteixi la continuïtat de l’activitat associativa, 
mantenint-ne els objectius i la filosofia, a través dels relleus dels estudiants que hi 
intervenen. 
 
 
 

Integrants i participants 
 
En funció de la voluntat i la dedicació personal de cada individu existeixen diferents 
maneres de formar part de l’associació, ja que es parteix de la idea que hi ha persones 
que tan sols col·laboren en algun projecte en concret, i n’hi ha que a més es dediquen 
al desenvolupament de la institució. Per tant, els interessos de cada participant 
membre o col·laborador poden ser, i de fet ho són, molt diferents. 
 
Actualment l’associació no respon a cap ordre jeràrquic concret, tot i que s’intueix cert 
lideratge en la figura de la presidenta i d’alguns dels membres més veterans. Tots els 
participants tenen caràcter de soci, és a dir, amb veu i vot, sigui quina sigui la seva 
antiguitat i dedicació dintre l’associació. Es considera que aquest fet perjudica al 
desenvolupament de l’associació, i vulnera la integritat del compliment de la filosofia 
general de l’associació, ja que es necessita de certa experiència per a entendre els 
processos als que es respon, i per tant, s’actua constantment amb un cert caràcter de 
novell. 
 
En aquest sentit, en els estatuts apareixen les diferents formes de participar, però no hi 
apareix cap aspecte de com s’han de tractar les diferents formes de participació. 
 
Es proposa en la redacció de la Normativa de Règim Intern, que hi aparegui un apartat 
que especifiqui l’entorn de cada forma de participació. Segons la pròpia experiència, 
es proposa que cada nou participant en qualsevol dels àmbits, ja sigui amb la 
participació en un projecte de cooperació, en activitats de divulgació, o com a donants, 
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s’identifiqui amb la figura de simpatitzant, col·laborador o voluntari, és a dir, membre 
amb veu però sense vot. D’aquesta manera es pretén donar resposta al fet que en 
principi, els participants s’involucren en alguna de les activitats per interesso i 
conviccions pròpies, i que posteriorment, amb cert coneixement de l’associació i 
segons les aptituds i intencions particulars, es pretendrà formar part o no de la 
institució. A més de garantitzar que cap col·lectiu intentarà vulnerar la filosofia  
d’ A.T.S.F. 
 
Aquest fet no treu lloc a la iniciativa de cada participant de demanar formar part de 
l’associació com a soci, havent-ho de fer per escrit, i esperar la resolució de la Junta 
Directiva, actualment existent, tal i com marquen els estatuts, però inactiva en 
qualsevol de les seves funcions institucionals. 
 
Es proposa que qualsevol aspirant a soci, hagi participat activament  durant almenys 
sis mesos, essent ell mateix el que fa la sol·licitud, o sigui proposat per la Junta 
Directiva, o per la majoria dels socis en Assemblea General. L’objectiu d’aquesta 
mesura és evitar posar en joc la vulnerabilitat de l’associació, ja que ja s’ha donat el 
cas de precedents en els que es pretenia modificar la filosofia de l’associació. 
 
 
 

La filosofia 
 
La filosofia de l’associació és basa en satisfer les necessitats dels projectes en els que 
col·labora. Es realitza una auditoria de tots les projectes dels que se’ns sol·licita suport, 
i és aquí on s’apliquen els criteris d’acceptació del projecte, que sorgeixen a causa de 
la voluntat de portar una línia de treball marcada per uns pensaments específics. 
 
Principalment es pretén col·laborar en el desenvolupament de sectors de població amb 
una problemàtica específica i principalment en els camps educatius i sanitaris, es 
tracta de la necessitat del suport tècnic en la construcció, i l’ajuda en la recerca de 
finançament per a aquestes, buscant sempre d’invertir els recursos econòmics a la 
zona d’actuació, de manera d’oferir una múltiple ajuda, que es basa en aconseguir 
materialitzar el projecte, i invertir en la mateixa zona, respectant la construcció 
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tradicional de cada indret, i tractar d’implicar els sectors de població beneficiària 
sempre que sigui possible, de manera que si en algun moment posterior a la 
col·laboració s’esdevé la necessitat de realitzar una petita actuació, no serà necessària 
ni la nostra presència ni els nostres recursos. 
 
Tot i els arguments anteriors, actualment s’intueix que la filosofia de l’associació no es 
troba ni generalitzada ni consensuada entre tots els seus membres, tampoc es troba 
especificada en cap document institucional, fet que afavoreix a l’ambigüitat i desviació 
de la filosofia inicial de l’associació. 
 
Es proposa que aparegui en la Normativa de Règim Intern un capítol específic sobre 
aquesta qüestió, en la que es defineixi de forma clara i concreta la filosofia a seguir en 
qualsevol de les actuacions que es duguin a terme. 
 
Es proposa que la filosofia consideri els punts següents: 
o Satisfer les necessitats de la contrapart en l’àmbit de la construcció, sempre que 
aquesta comparteixi la característica de no lucrativa. 
 
o Que el projecte estigui dirigit i es realitzi en benefici dels beneficiaris directes, és a 
dir, al sector de població desfavorida. 
 
o Que no es tracti d’iniciatives de caràcter religiós o polític, ni discriminatives de cap 
sector de població susceptible d’ajuda i suport. 
 
o Que es tracti d’activitats lícites i amb suport dels governs o organismes amb els 
que s’acrediti o es garanteixi la credibilitat i la correcta actuació de l’organisme que 
actua en benefici teòric de la contrapart. 
 
o Que es compleixin els drets i deures contrets, i es vetlli  per a la seguretat i la 
legalitat de les actuacions, així com també de la seva forma i finalitat. 
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Organització de l’associació 
 
La organització actual de l’associació no es basa en cap línia concreta, ni en el 
compliment d’objectiu institucionals específics, sinó que es basa en satisfer les 
activitats que es generen pel pas del temps, tant en realització de projectes, com 
d’activitats de divulgació com exposicions i conferències, per tant, des del punt de vista 
institucional, la organització no respon a cap planificació definida. És obvi però, que la 
organització incideix directament en el funcionament de l’associació. 
 
Els estatuts són un document que entre d’altres apartats, n’hi apareixen de concrets 
que generalment fan referència als òrgans que formen l’associació amb les seves 
figures corresponents. I és en aquest document on es determinen moltes formes 
d’actuació tant a nivell d’assemblea i Junta Directiva, com dels participants. És per això 
que els estatuts són una eina bàsica d’organització que manté el grup en mutu acord, 
tant en dur a terme actuacions com per a mantenir la filosofia i la posició de 
l’associació envers el seu entorn. 
 
Actualment el funcionament de l’associació s’adapta al ritme dels participants, deixant 
de banda molts aspectes que venen marcats en els estatuts, i amb una forta 
disminució del ritme en períodes d’exàmens i de vacances. Aquest fet es considera 
normal, tot i això es té en poca consideració enfront la organització general de 
l’associació. 
 
Existeix un pacte intern i consensuat en el que no s’aplica cap tipus de jerarquia, tot i 
això els qui apareixen als estatuts com membres de la Junta Directiva, es fan 
responsable en part dels drets i deures no només com a individu, sinó també com 
persones jurídiques de l’associació.  
 
Es remarca per tant, la proposta d’antiguitat dels membres per a optar a socis, amb la 
convicció que els membres de la Junta Directiva seran aquells proposats, segons les 
seves experiències, coneixements, i aptituds per a desenvolupar correctament el 
càrrec, en Assemblea General amb la presència o representació de tots els socis. I 
vetllaran per assolir els objectius institucionals respectant i complint la filosofia de 
l’associació. 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Conclusions i propostes 
 

 

 
359 

La organització actual es basa en la realització de reunions setmanals o quinzenals, 
amb caràcter d’Assemblea General, on es plantegen i es decideixen les actuacions a 
portar a terme properament. Tot i això, no es compleixen en tots els termes, exposats 
en els estatuts, en qüestions de votacions i presa de decisions. Les actes elaborades 
en cada reunió, o les decisions preses, no es validen en la reunió següent, si més no, 
en les actes no apareixen els termes acordats en reunions anteriors, o ha fan en molt 
pocs casos. Ja es tracti d’aspectes referents a projectes o desenvolupament 
d’activitats promocionals com exposicions i conferències entre d’altres. No es realitzen 
reunions de caràcter organitzatiu específicament, sinó que la línia és respondre a les 
activitats que es van presentant. 
 
Per tant, es confirma de nou la proposta de la necessitat d’establir objectius específics 
a assolir institucionalment, i a partir d’aquests extreure’n les línees principals de treball. 
 
En algunes ocasions, la preparació d’alguna activitat o esdeveniment ha respòs al 
sobreesforç dels participants actius en el moment en el que s’havia de donar, això es 
deu a que no hi ha cap calendari on es marquin les dates de les diferents activitats, 
especialment les que corresponen a la burocràcia, en les responsabilitats de 
l’associació contretes amb els òrgans oficials, com poden ser la Generalitat de 
Catalunya o Hisenda, ni la existència de cap protocol d’actuació enfront de cada cas, 
fet que provoca organitzar de nou cada esdeveniment cada vegada que té lloc. 
 
Es proposa per al correcte i ordenat desenvolupament de les diverses activitats 
associatives, tant en projectes, com en divulgació, i organització i gestió de 
l’associació, la elaboració anual d’un calendari que mostri totes aquestes activitats, i 
elaborar un document en el que es protocol·litzin totes elles, tant en temps de 
preparació com dels mitjans humans i tècnics necessaris, per tal de discernir amb la 
antelació suficient les possibilitats reals de realització de cada activitat, així com 
mantenir la filosofia de treball d’una forma coherent de totes les actuacions a portar a 
terme.  
 
Es proposa a continuació, un organigrama organitzatiu i funcional pensat des de les 
experiències i coneixement propis de l’associació, ja que es considera que actualment 
l’associació no respon a cap model definit organitzatiu. Aquest, es considera que s’ha 
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de complementar amb els estatuts i la normativa de règim intern, proposada ja 
anteriorment a l’associació, i pendent de completar. 
 
 

 
 
 
Tot i tractar-se d’una estructura jeràrquica, a nivell de tracte la consideració és 
igualitària per tothom, excepte si en algun cas ha de participar alguna figura en 
especial per a discernir o decidir sobre alguna qüestió. La existència de la junta i les 
seves figures es consideren del tot necessàries, ja que la existència i el funcionament 
d’ A.T.S.F. tracta d’una iniciativa que comporta les responsabilitats, deures, i 
obligacions que marca la llei i el compliment de la filosofia de l’associació. 
 
En l’organigrama es pot veure l’estructura d’ A.T.S.F., que en sentit ascendent i per les 
experiències fins al moment, representa el grau d’implicació de cada persona. 
Normalment els estudiants acudeixen a l’associació atrets per la experiència que els 
pot proporcionar participar de manera activa en un projecte de cooperació, ja que a 
més, el poden realitzar com a Projecte Final de Carrera. Tot i l’estructura jeràrquica 
que marca l’organigrama, no treu que qualsevol dels integrants de l’associació, pugui 
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desenvolupar diferents tasques o posicions, que dependran de les aptituds o 
experiències acumulades, i de la capacitat de gestió de cadascú, essent conscient 
amb les responsabilitats contretes, i conseqüent i coherent amb el seu compliment. 
 
En ordre descendent, veiem en primer lloc A.T.S.F., que és el conjunt de tots els seus 
socis i participants, que es manifesten en l’Assemblea General, tot i que només amb 
disposen de dret a vot els socis, i que entre tots ells han de plantejar els objectius 
institucionals i fer-los complir. A.T.S.F. designa la Junta Directiva, que és l’òrgan de 
govern que ha de vetllar pel manteniment de la filosofia de treball de l’associació, i 
distribuir les diferents tasques pensades per a assolir els objectius plantejats. La Junta 
Directiva transmet les diferents tasques als responsables de cada comissió, repartint i 
establint quines es realitzaren en cadascuna d’elles. Els responsables de cada 
comissió transmeten les tasques a dur a terme amb els objectius especificats, i 
aquestes es desenvolupen dintre de cada comissió amb la participació dels membres 
disposats a efectuar-les. Per exemple, si sorgeix la necessitat d’elaborar un tríptic 
informatiu de l’associació presentant un cicle de conferències a l’escola, l’ E.P.S.E.B., 
es tracta la qüestió en Assemblea General, es consensua la necessitat de realitzar-lo, 
la Junta Directiva en marca els paràmetres i criteris a seguir (en forma, text, distribució 
d’informació, imatge corporativa, etc.), es trasllada la tasca ja definida en reunió amb 
els responsables de comissions, que distribueixen les tasques amb els seus grups de 
treball, en la comissió de coordinació interna i burocràcia s’encarreguen de gestionar la 
realització de la conferència, tant en aspectes d’espais com en mitjans tècnics 
disponibles, i de la elaboració del tríptic, la comissió de coordinació de projectes 
s’encarrega de preparar una petit resum dels projectes actius, o d’aquells que puguin 
tenir referència amb la conferència, la comissió de tresoreria registrarà els aspectes 
econòmics en els llibres de comptes de l’associació, en la comissió de subvencions i 
recerca de recursos es gestionarà com es cobreixen els costos derivats de l’activitat, i 
en la comissió de relacions externes es realitzaran les gestions oportunes per a 
realitzar la conferència, tant amb el ponent com en la recerca d’espais o oferiment de 
la conferència fora de l’escola. 
 
Es considera que totes les tasques, ja siguin a nivell d’encàrrec o de projecció de 
l’associació, es tractin en les reunions de Junta Directiva, amb un nivell d’igualtat per 
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part del membres que la conformen, que solen ser els més veterans de l’associació, i 
solen conèixer tots els procediments, ja que han tractat amb totes les comissions. 
 
Es proposa que sigui la junta la qui prengui les decisions de com es tractarà cada 
tema, i a partir d’aquí es distribueixin les tasques segons corresponguin a una o altra 
comissió. Es proposa que cada comissió es composi per un coordinador de comissió i 
el grup de participants disposats a realitzar les tasques necessàries, essent aquestes 
d’una o altra comissió, depenent de les aptituds, la motivació, i el grau d’implicació. 
Igualment l’organigrama està pensat per a que les comissions interactuïn entre elles si 
es necessiten en el desenvolupament d’alguna de les tasques encomanades. 
D’aquesta manera s’obté una interacció de tots els membres, i la possibilitat de 
conèixer el funcionament i poder participar en totes les tasques que comporta mantenir 
i tirar endavant una associació d’aquestes característiques. 
 
Actualment en les reunions que es duen a terme, es decideixen aspectes sobre les 
actuacions a realitzar properament a la data de la reunió, però a causa que no hi ha 
uns objectius institucionals fixats, la línia de treball no correspon moltes vegades amb 
les majors necessitats de l’associació. Es considera la necessitat d’un treball més 
intens i continu en els aspectes que corresponen a solidificar la imatge d’ A.T.S.F. en 
el seu entorn, així com en els aspectes que tracten sobre la recerca de finançament 
per a la execució dels projectes principalment. A més en les reunions els membres que 
hi participen solen variar d’una reunió a la següent, i com estan obertes a tots els 
participants, ja siguin socis o no, les principals línies de treball que haurien de 
respondre a la satisfacció dels objectius de l’associació, queden diluïdes entre tots els 
altres aspectes que s’hi tracten, per tant, es considera la necessitat d’un petit grup que 
s’encarregui d’orientar en les reunions, les tasques en les línies marcades per a assolir 
aquests objectius. 
 
Es considera que un nombre menor de persones tenen més facilitat a l’hora de reunir-
se, ja que, i segons les experiències viscudes, preparar reunions per a marcar els 
objectius institucionals amb la presència de tots els implicats és força difícil, 
considerant la importància de l’assistència de tots els participants. Es considera a més, 
que han de ser els membres de la Junta Directiva, els que s’han d’encarregar d’aquest 
aspecte, ja que són en principi els més veterans, i en principi tots ells faran complir la 
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filosofia de l’associació, mantenint al marge possibles influències que puguin desviar 
les actuacions de la filosofia de l’associació. 
 
Es proposa que un reduït grup de la Junta Directiva dirigeixi les activitats durant un 
període determinat, en el que es canviaran els membres del grup, l’objectiu és indicar 
les actuacions a dur a terme en el període per a seguir la línia de treball marcada, 
seguint la filosofia i complint així els objectius marcats. 
 
Degut a la relació tan directa i propera que l’activitat de l’associació manté amb els 
estudis de l’escola, i ubicant-s’hi en ella mateixa, és lògic que la majoria de participants 
siguin estudiants que cursen la carrera d’Arquitectura Tècnica, per tant ens trobem que 
normalment la permanència dels membres acostuma a ser d’uns tres anys, i amb 
caràcter rotatiu, de manera que els que surten són els que donen les bases als que 
entren, per a que ells facin el mateix quan hagin de marxar. Això implica els esforços 
pertinents per a que cada quadrimestre els nous estudiants coneguin l’existència de 
l’associació, sempre amb les portes obertes, i amb la realització de sessions 
informatives sempre que calgui, sense oblidar les exposicions i conferències que es 
realitzen almenys un cop l’any a l’escola. 
 
En aquest sentit, es remarca la necessitat de protocol·litzar les actuacions de 
l’associació, per tal que quedin registrades, i es puguin seguir realitzant segons els 
paràmetres, objectius, i filosofia de l’associació. 
 
Per a la majoria de projectes, a part d’oferir el suport tècnic, cal també trobar el 
finançament per a la mobilitat dels voluntaris que s’encarreguen del projecte, i el 
finançament per a la part convinguda d’execució del projecte, sempre parlant de 
materials. Per això és necessària la expansió de l’associació, l’acumulació 
d’experiència, i la necessitat d’ésser coneguts i reconeguts, factors que seran de gran 
ajuda a l’hora d’obtenir subvencions per part d’organismes a diferents nivells que 
realitzen les campanyes del 0,7%. 
 
Es proposa la creació d’una base de dades on es mostrin els organismes susceptibles 
de subvencionar els projectes de l’associació, marcant-ne els paràmetres per tenir-hi 
opció, ja es refereixin a experiència de l’associació en nombre de projectes, en anys 
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de funcionament, en volum econòmic, països d’acció considerats de major 
importància, etc., i revisar-lo coma mínim un cop l’any marcant en el calendari els 
diferents períodes de les convocatòries, tant de publicació com de termini de 
presentació i resolució, dels òrgans subvencionadors. 
 
 
 

Gestió de l’associació 
 
La gestió és la eina que permet tenir una visió àmplia de les possibilitats reals de 
l’associació per a resoldre situacions determinades i assolir uns objectius específics, i 
és el seu bon ús el que permet satisfer les demandes proposades a l’associació. El 
seu enfocament s’ha de realitzar des del punt de vista de la millora constant, l’ús 
efectiu dels recursos destinats a cada actuació, i la seva forma d’aconseguir-los i 
administrar-los. 
 
Els participants de l’associació hi estan implicats de manera voluntària i en cicles 
temporals indeterminats, pel que a la planificació de la gestió de cada tasca i/o activitat 
a realitzar, es considera necessari saber amb quines persones es pot comptar i amb 
quines no, pel termini temporal i les tasques que implica cada actuació. A més a més, 
els camps d’aplicació són molt variats i diferents, s’han de gestionar els projectes de 
cooperació, les activitats com exposicions i conferències, les línies de treball de 
l’associació, etc., de manera que cada camp implica uns coneixements i aptituds força 
diferents, a part de la implicació que hi requereix. 
 
Es considera que la gestió d’ A.T.S.F. a nivell de Junta Directiva, implica tenir els 
coneixements bàsics de gestió d’una associació sense ànim de lucre, tant a nivell 
funcional, com legal, per tal de no incórrer en cap falta o negligència que comportés el 
no compliment legal, d’aspectes burocràtics o responsabilitats de caràcter civil, i en el 
desenvolupament de les tasques es considera important tenir en compte tots aquests 
aspectes, ja que sovint afecten al desenvolupament o manera d’actuar de cada una 
d’elles. 
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És per això que es proposa que la Junta Directiva determini quines accions i quines no 
es portaran a terme, distribuint a les comissions totes les activitats que derivin de cada 
acció i marcant-ne els paràmetres a seguir, i que cada comissió prengui les decisions 
oportunes per a la realització de la tasca. La figura del coordinador de comissió facilita 
la gestió de la mateixa essent aquest, coneixedor de les tasques assignades, i el seu 
estat i evolució, a la vegada és més senzill realitzar reunions de comissions o 
intercanviar impressions amb la Junta Directiva. 
 
Es proposa que les actuacions que es duen a terme en l’associació es protocol·litzin 
basant-se en els estatuts i la normativa de règim intern, així com també amb els 
objectius institucionals i la filosofia de l’associació. 
 
La proposta de la redacció de la normativa de règim intern, pretén complementar els 
estatuts en aquells termes que no hi apareixen, així es proposa que en la redacció 
d’aquest document s’hi tinguin en compte els següents aspectes, així com tots aquells 
que es considerin en relació amb ells, i els que s’hi considerin necessaris: 
o Junta Directiva; no tan sols dirigeix i marca els paràmetres a seguir segons la 
filosofia i caràcter d’actuació d’ A.T.S.F., sinó que també treballa activament en les 
comissions de treball. Amb l’ajut dels socis, tan benefactors com col·laboradors. 
 
o Tots els implicats en comissions de treball, tenen veu i vot per decidir actuacions 
pròpies de les comissions, en el cas que no hi ha consens i/o acord per majoria simple, 
la Junta Directiva té el vot qualitatiu per decidir. 
 
o En les comissions de treball, quan s’hagin de portar a terme actuacions de tipus: 
comunicacions entre A.T.S.F. i personal docent o no docent de la universitat, o de 
qualsevol organització interna o externa a la universitat, així com també establir 
contactes amb empreses, es tractarà com un tema a comentar en les reunions de 
comissions de treball, i es durà a terme en la comissió que correspongui. 
 
o Els acords que s’hagin de prendre sobre qüestions pròpies de l’associació, és a dir, 
amb caràcter institucional, es realitzaran per mitjà de votació de tots els socis, i es 
duran a terme quan el resultat de la votació sigui almenys del 80% a favor, de la 
totalitat dels socis, hi siguin presents o no, i hagin delegat el seu vot o no. Per altra 
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banda, la representació dels vots, amb l’assistència dels socis o el nombre de vots 
delegats, seran d’un mínim del 90% de la totalitat dels socis. 
 
o Cap persona, sigui sòcia o no durà a terme cap iniciativa unilateral en 
representació d’ A.T.S.F. Les comunicacions externes, gestions internes, publicacions, 
presentació de formularis per a subvencions, etc., no es portaran a terme sense el 
consentiment de la Junta Directiva, que marcarà en cada cas els paràmetres a seguir, 
ja sigui en format i tipus de publicació, actuació interna o externa, etc Així com també 
informar dels organismes als que A.T.S.F. optarà en cada convocatòria. Amb l’objectiu 
de posicionar l’associació en una base sòlida, i presa com a tal en totes les relacions 
que pugui tenir l’associació respecte el seu entorn. 
 
o Projectes de cooperació: l’acceptació dels projectes de cooperació anirà en funció 
de la superació de l’auditoria interna per part de l’associació, on s’especifiquen els 
criteris d’acceptació. Establir els criteris d’actuació que han de dur a terme els 
expatriats per part de la Junta Directiva. Es comunicarà per part de la Junta Directiva 
l’acceptació dels projectes o de les propostes per realitzar-los per mitjà o amb la 
col·laboració d’ A.T.S.F. 
 
o Es faran reunions de caràcter obligatori de les comissions de treball al principi i al 
final de cada quadrimestre, d’acord amb el calendari lectiu de l’escola, per tal 
d’informar a tots els que participen amb A.T.S.F. de la posició i situació real de cada 
comissió. 
 
o La participació dels voluntaris serà lliure i voluntària, podent desenvolupar tasques 
en diferents comissions de treball, ja sigui per la capacitat de la persona, per les seves 
aptituds, o la seva voluntat. 
 
o La Junta Directiva ha d’aportar tot allò que estigui en les seves mans, per tal 
d’incentivar i motivar a les persones interessades i/o que col·laboren amb l’associació, 
de manera que se sentin integrades i identificades amb A.T.S.F. 
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o Es registrarà l’estat de les tasques de cada comissió, tant les realitzades com les 
pendents de realitzar, i se’n definiran els processos o protocols que s’han seguit per a 
la seva realització. 
 
o Si es realitza un recurs sobre una sanció acordada per la Junta Directiva, prendran 
la decisió els socis amb una antiguitat mínima de tres anys. 
 
o Les convocatòries de les reunions es faran via correu electrònic, inclouran l’ordre 
del dia, per ampliar i/o comentar,  i es proposaran dos dies com a opció per a realitzar 
la reunió. Un cop s’hagi decidit el dia de reunió, s’enviarà la confirmació amb el dia, 
l’hora i el lloc, així com també la previsió de durada, sempre que sigui possible. En 
aquesta segona comunicació, es demanarà confirmar assistència, de manera que 
cadascú ja sabrà si pot assistir o no i delegar o no el seu vot. Aquells temes que 
puguin sorgir durant la reunió i requereixin de votació, es reflectiran en l’acta i 
quedaran pendents per tractar en la propera reunió. Si el tema a tractar és de caràcter 
urgent, els membres de la Junta Directiva prendran la decisió. 
 
o Per les qüestions de correu electrònic i protecció de dades: 

1.- Els correus que convidin a reunió, s’enviaran des d’ A.T.S.F. amb còpia a 
cada membre. Aquests, es respondran a atsf.bcn@gmail.com, i des de la 
mateixa adreça, es rebrà la convocatòria definitiva amb les propostes i la 
confirmació d’assistència. 

 
2.- Els correus rebuts des d’ A.T.S.F., es respondran amb la opció de 
‘respondre a tothom’. No obstant, això no dóna dret a que cap membre aprofiti 
el llistat de direccions electròniques per a la difusió de correus d’altra índole no 
referent concretament a qüestions associatives.  

 
o Sobre la durada dels càrrecs de responsables de les Comissions de Treball. Cada 
comissió té dos responsables, aquests càrrecs seran de dos anys de durada. Cada 
any es renovarà el responsable de major antiguitat en el càrrec, de manera que 
sempre hi haurà un responsable amb un any d’experiència. Els responsables poden 
ser reelegits. 
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o Quan sigui possible es destinaran fons de l’associació per a la formació dels seus 
membres. S’estudiarà cada cas per determinar en quin percentatge A.T.S.F. es fa 
partícip de dita formació. 
 
o Les quotes de socis, socis benefactors i col·laboradors seran voluntàries i mai cap 
membre es veurà obligat a dipositar fons monetaris. 
 
o El vincle amb la contrapart, el farà A.T.S.F. per mitjà de la Junta Directiva, podent 
delegar en el moment que cregui necessari, a la persona que es designi per a realitzar 
el projecte, les comunicacions que siguin per tractar aspectes propis del projecte, 
sempre i quan s’hagi obtingut el vist i plau de la contrapart i del membre d’ A.T.S.F. 
responsable del projecte. 
 
o La distribució de tasques al becari, s’establirà a les reunions de comissions de 
treball, i li seran encomanades per mitjà de la Junta Directiva. 
 
o A.T.S.F. publicarà en el seu calendari anual tots els organismes subvencionadors 
als que l’associació optarà en cada convocatòria. No es presentaran formularis a cap 
entitat que no aparegui al calendari sense el coneixement i el consentiment de la Junta 
Directiva en projectes que es realitzin per mitjà, o amb la col·laboració d’ A.T.S.F.. 
 
Segons els estatuts de l’associació, tots els socis donats d’alta tenen dret a tenir-ne 
una còpia, així com també de la normativa de règim intern. L’objectiu és que no es 
realitzi cap actuació de caràcter corporatiu sense el coneixement i consentiment de la 
Junta Directiva, així com d’altres aspectes que es puguin considerar per al 
manteniment de la legalitat i de la filosofia de l’associació. 
 
Així mateix, es proposa que quan s’esdevingui l’alta de nous socis, se’ls lliuri una còpia 
dels estatuts juntament amb una còpia de la normativa de règim intern, i fer constar en 
el document signat pel nou soci, l’acceptació de soci entrant a l’associació i la 
conformitat de coneixement i posterior compliment dels estatuts i la normativa de règim 
intern. No obstant, no negar l’accés d’aquests documents a qualsevol persona 
interessada pel seu coneixement. De la mateixa manera es proposa que es procedeixi 
en casos de col·laboradors externs en la realització de projectes de fi de carrera o en 
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la participació d’algun projecte de cooperació, podent respondre aquests, a la figura de 
soci temporal. 
 
El desenvolupament de l’organigrama s’ha realitzat a partir de l’experiència acumulada 
i segons les tasques que origina cada actuació, tenint en compte els coneixements que 
s’han de tenir per a la realització de les diferents tasques, i la llibertat d’actuació i 
interacció per part del membres de l’associació, i distribuint les tasques en comissions 
de treball, actualment existents, però amb la consideració d’ineficaces o de no 
compliment de les seves funcions. 
 
Es proposa doncs, un estudi de les funcions de cada comissió, i la seva entrada en 
funcionament. 
 
o La comissió de coordinació interna i burocràcia, tracta tots aquells aspectes 

relacionats amb els procediments, la legalitat, i les responsabilitats de l’associació. 
S’encarrega de convocar reunions a nivell de Junta Directiva, especifica i organitza 
els temes a tractar a les reunions, coordina tots els equips de treball, s’encarrega 
dels contactes interns de l’associació, busca professors que desitgin col·laborar 
d’alguna manera i tutelar els projectes que realitzin estudiants col·laborant amb 
A.T.S.F., i manté el contacte amb l’administradora de la universitat per a temes 
referents a utilització d’espais o recerca de recursos entre d’altres. 

 
o La comissió de coordinació de projectes, és aquella que gestiona els projectes en 

actiu, estudia les sol·licituds abans de presentar-les a la Junta Directiva, i guia als 
estudiants que col·laboren amb projectes. S’encarrega també de la recerca de 
nous projectes i nous contactes en funció del volum de projectes en actiu i mitjans 
humans disponibles, elabora un llistat de les contraparts involucrades en projectes 
ja realitzats (per tal de mantenir el contacte), assessora a les persones 
interessades en l’associació o estudiants atrets per la possibilitat de col·laborar en 
un projecte d’aquestes característiques, realitza una recopilació i ordenació dels 
projectes. Degut a la durada que implica realitzar un projecte d’aquestes 
característiques és molt important tenir una previsió de quants projectes es poden 
realitzar en cada període, ja que el que no es pot permetre és abandonar un 
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projecte en el que la gent implicada i els beneficiaris en particular hi dediquen 
esforços i esperances. 

 
o La comissió de tresoreria, gestiona els recursos econòmics captats per 

l’associació, en les etapes de programació, control, recaptació i execució de 
pagaments, realitza un registre detallat per partides, de les entrades i sortides de 
socis de l’associació, elabora i controla el llistat de comprovants de pagaments i 
l’arxiu de rebuts d’ingressos, elabora el llistat de socis i de quotes (llibre de socis), 
controla i actualitza l’estat de comptes, custodia els documents i llibres de 
comptabilitat. 

 
o La comissió de subvencions i recerca de recursos, realitza la recerca de 

subvencions susceptibles de requeriment per a l’associació, informa al grup sobre 
les bases i dates límit de les convocatòries, i crea i actualitza el calendari anual 
amb les dates de les convocatòries i els organismes als que opta l’associació 
durant l’any, segons els paràmetres de cada organisme. 

 
o  La comissió de relacions exteriors, promociona i prepara actes o material per 

donar a conèixer l’associació (imatge corporativa, tríptics, CD’s, samarretes, correu 
electrònic, fòrums, pàgina web, conferències, exposicions, xerrades, etc.), informa i 
capta nous membres i/o socis per a l’associació, manté el vincle de cooperació i 
contacte amb altres associacions, i manté el contacte extern en general de 
l’associació. 

 
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, i tots els seus membres en 
formen part, tot i que només els socis tenen el dret de vot. Des de l’assemblea es 
decideixen els objectius institucionals i les línies de treball de l’associació, i és ella la 
que s’encarrega de mantenir la filosofia, que s’aplica per mitjà de la Junta Directiva. Es 
considera doncs, la importància de la demostració de la participació activa dels 
aspirants a socis, així com que comparteixen la filosofia i els objectius de l’associació, 
amb l’objectiu de que no es modifiqui o es canviï la filosofia original. 
 
La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’associació, que s’encarrega de fer complir 
la filosofia i les línies de treball marcades per l’Assemblea General. Es proposa que els 
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membres que conformin la junta, siguin els més veterans de l’associació, amb 
disposició i aptituds per a ocupar els càrrecs, que en definitiva gestionaran l’associació 
per a fer complir els objectius marcats. A la vegada que es permeti als aspirants a 
càrrecs de junta l’acompanyament per a l’aprenentatge de les funcions que s’hi han de 
complir. 
 
En les comissions de treball és on es desenvolupen les diferents tasques per a la 
realització de les activitats, separades per temàtiques i funcions a complir. Aquestes 
estan pensades per a que es gestionin de forma ordenada les diferents tasques, ja que 
cada activitat pot repercutir en accions en diferents grups de treball, o en tots ells. Es 
considera de gran importància la funció dels coordinadors de cada comissió, que entre 
ells i amb comunicació amb la junta, gestionaran les tasques per a realitzar 
satisfactòriament les activitats programades. A més, faciliten la integració de nous 
participants, que realitzen voluntàriament les tasques encomanades, i de fet, són la via 
que dóna a conèixer el funcionament i la organització de l’associació, determinant 
individualment el grau d’interès i d’implicació de cada participant.  
 
Actualment es designa un responsable per a cada projecte entrant, fet que dóna prou 
volum de feina als participants com per que les funcions i objectius institucionals 
quedin diluïts enter mig de tota la resta de tasques. Tenint en compte el cicle temporal 
de permanència dels participants, es considera que els projectes no s’estudien i 
analitzen convenientment per a les possibilitats reals de l’associació. 
 
Es proposa que cada projecte s’analitzi en cada fase, per tal de determinar la viabilitat i 
continuïtat del mateix, i la possibilitat de la necessitat de recursos humans en cada 
moment. Així com la designació d’un principi de dos responsables, capaços de fer 
evolucionar el projecte si un dels dos decidís deixar de participar-hi. Així com 
determinar en les diferents fases quin nombre de participants podrien intervenir-hi. 
L’objectiu és millorar la gestió global del projecte, dotant-lo en cada moment dels 
recursos, sobretot humans, necessaris. 
 
Es proposa que l’associació en col·laboració amb l’escola, l’ E.P.S.E.B., tingui 
presència en la ‘Proposta Projecte de Fi de Carrera E.P.S.E.B.’ i hi aparegui com a  
‘Modalitat C –Treball amb organisme col·laborador’ per tal de poder designar algú que 
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respongui a la figura de cotutor, i en pugui establir els paràmetres del projecte segons 
la filosofia d’ A.T.S.F. 
 
Es proposa per a la seguretat dels documents, realitzar les gestions oportunes per a la 
obtenció d’un espai en la xarxa de la U.P.C. 
 
Finalment i de forma general, es proposa per a la gestió dels protocols d’actuació: 
o  Proposar. Realitzar a nivell de Junta Directiva o Assemblea General els llistats de 
les idees de tots els participants de l’associació per a la realització de cada activitat. 
o Consensuar, a nivell de Junta Directiva o Assemblea General, una idea comú de 
com es portarà a terme cada actuació. 
 
o Analitzar el procés resultant, és a dir, que suposa a tots els nivells i àmbits 
l’adopció de la proposta d’actuació. 
 
o Elaborar i publicar el protocol d’actuació per a cada cas. 
 
L’objectiu d’aquesta proposta, és arribar a implantar processos de funcionament, 
planificant-los, portant-los a terme, comprovant i analitzant el seu funcionament, i 
corregint-ne els punts dèbils o modificant aquells que es considerin necessaris, de 
manera d’actuar de forma plenament satisfactòria segons la filosofia i els objectius de 
la institució. 
 
 
 

El finançament 
 
El finançament que rep l’associació és divers, i es pot classificar segons a les finalitats 
a les que es destina. L’associació no disposa de fons monetaris ni de patrimoni, no es 
cobren quotes als socis, i les donacions són molt poques, tot i això, el funcionament és 
possible a la col·laboració, sobretot de la E.P.S.E.B., però també d’altres institucions i 
empreses que hi col·laboren sense ànim de lucre. En definitiva, es consideren de gran 
importància totes aquestes col·laboracions, ja que sense elles seria impossible el 
desenvolupament de l’activitat d’ A.T.S.F. 
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La infraestructura per a desenvolupar l’activitat institucional, la finança la pròpia escola, 
la E.P.S.E.B., des del març de l’any 2007 amb la cessió del despatx i la logística 
bàsica necessària, com ordinador i mobiliari, consistent en taula i cadires, taula de 
reunions, pissarra, armaris i lleixes. Així com també la neteja de l’espai. 
 
Els recursos necessaris per a les activitats de divulgació de l’associació i dels 
projectes de cooperació són variats. La mateixa escola, la E.P.S.E.B., juntament amb 
el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona -
C.A.A.T.E.E.B.-, i el Centre de Cooperació al Desenvolupament -C.C.D.-, cedeixen els 
espais necessaris per a la realització d’exposicions i conferències amb la logística 
necessària, com poden ser els mitjans audiovisuals, així com espais en les seves 
publicacions per a articles de l’associació. Actualment i en qüestions d’imatge 
corporativa i pàgina web, hi ha dues empreses col·laboradores que no repercuteixen 
amb cap cost. Per altra banda, l’associació opta anualment a concessions d’ajuts per a 
associacions sense ànim de lucre, amb les que es cobreixen les demés despeses, en 
general de tipus reprogràfic, tot i que la E.P.S.E.B. també col·labora en aquest aspecte 
amb per mitjà de la copisteria de l’escola. 
 
Pel que fa referència al finançament per a la execució dels projectes de cooperació, 
sorgeixen més dificultats. Per una banda la recerca de finançament es basa en cobrir 
les despeses de la mobilitat dels membres de l’associació a la zona d’actuació, i per 
l’altra en cobrir les despeses acordades amb la contrapart per a la materialització del 
projecte, tractant-se d’un volum econòmic important, ja que les actuacions estan dintre 
del camp de la construcció, i requereixen d’aportacions no poc importants que 
generalment ronden als voltants dels 15.000 €. Per altra banda la situació de 
l’associació respecte el seu entorn, es veu limitada actualment a un nombre petit 
d’organismes subvencionadors, per l’experiència de l’associació, el volum de 
projectes, etc., a causa de que els organismes subvencionadors tenen els seus propis 
requisits sobre els demandants de les seves ajudes. A més a més, generalment les 
convocatòries són anuals, s’ha donat el cas en alguna ocasió en que el projecte es 
planifica posteriorment a les dates de venciment del període de sol·licitud. En altres 
ocasions l’associació es veu obligada a realitzar una planificació anual sense garanties 
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de rebre els ajuts, fet que provoca posposar-lo a l’any següent si no es reben, i el 
retràs que ocasiona en la realització dels projectes. 
 
Si es parteix de la base que l’objectiu de l’associació és la realització de projectes de 
cooperació, es considera realment un aspecte molt important a tenir en compte, el fet 
d’augmentar la possibilitat d’obtenir els recursos necessaris, cercant alguna manera de 
disposar de fons econòmics, per a cobrir les despeses almenys, de la primera etapa 
de contacte i reconeixement del terreny. Posteriorment el fons seria sanejat si 
s’obtinguessin els ajuts, però s’ha de tenir en compte que potser en alguna ocasió no 
és així, i que per tant, no es podria recuperar la despesa. 
 
Es proposa en aquest sentit, reforçar i intensificar el treball en la comissió de recerca 
de subvencions i recursos, elaborant el calendari dels organismes subvencionadors als 
que l’associació pot optar anualment, i sobretot en la recerca de nous possibles 
recursos, ja que en la majoria d’organismes públics s’organitzen campanyes de 
recol·lecta de l’impost voluntari del 0,7%, susceptible de ésser sol·licitat per A.T.S.F., 
sempre que es compleixin els requisits bàsics de l’organisme subvencionador. 
 
Es proposa també que aquesta qüestió es plantegi i es tracti amb la merescuda 
importància dintre de la Junta Directiva, o vingui promoguda per l’Assemblea General, i 
que s’estudiïn les possibilitats per a obtenir aquests fons, en part recuperables, ja sigui 
per part dels col·laboradors, col·laboradors en potència, o d’origen privat o particular, 
acceptant en tots els casos la filosofia de l’associació. 
 
 
 

La gestió dels projectes 
 
Es considera que actualment la posició de l’associació enfront de les parts 
demandants dels seus serveis, no té un caràcter institucional, ja sigui pel procediment 
en la gestió o pel propi gestor, ja que es considera que no es segueix cap procediment 
establert en aquestes actuacions. 
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Es proposa que per atendre les sol·licituds de les contraparts, s’estableixin 
procediments i es realitzin per mitjà de la Junta Directiva, per tal d’atendre la demanda 
d’una forma ordenada, i començar a establir el vincle transmetent l’actitud i la filosofia 
de treball de l’associació. Posteriorment, tal i com es proposa en la normativa de règim 
intern, els aspectes tècnics del projecte es poden deixar a càrrec del responsable 
designat pel projecte. 
 
L’objectiu és no barrejar la realització del projecte amb l’entorn burocràtic entre les 
dues parts, i no responsabilitzar o posar en la figura del responsable del projecte, que 
amb caràcter de col·laborador no té per que formar part de la Junta Directiva o ser 
soci, els termes dels condicionants de la col·laboració o el compliment de la filosofia  
d’ A.T.S.F., segons la proposta de que sigui la Junta Directiva la que marqui els 
paràmetres d’actuació als col·laboradors que realitzen el projecte. 
 
Un segon objectiu d’aquesta proposta és la realització per part d’ A.T.S.F. d’una 
auditoria interna protocol·litzada de cada sol·licitud de col·laboració, en la que hi 
apareguin d’una manera clara i concisa els criteris d’acceptació del projecte per part de 
l’associació, ja que es considera que actualment aquesta no es realitza a partir d’uns 
criteris i paràmetres correctament definits. 
 
Es proposa definir un pla d’actuació per a la realització de l’auditoria interna establint 
criteris i paràmetres a seguir, que principalment venen donats per la filosofia i la forma 
de treball de l’associació, i definiran les condicions i formes de la col·laboració. On 
posteriorment es recolliran en la redacció del Conveni de Cooperació entre les dues 
parts, document amb signatura i acceptació per ambdues parts. 
 
Tot i que generalment el seguiment d’un projecte de cooperació des del seu inici fins a 
la realització de la primera etapa de contacte i reconeixement del terreny es pot dur a 
terme per un o dos voluntaris, i que normalment és en aquest punt en el que es 
defineix completament l’entorn de la col·laboració i se’n marquen els paràmetres i les 
actuacions que es duran a terme per a la materialització del projecte, es considera que 
no s’estudia acuradament la viabilitat i continuïtat del projecte, no en quant als 
aspectes tècnics o de capacitat de l’associació sinó en aquells que responen als 
mitjans humans disponibles en cada etapa del projecte. Un projecte ja iniciat, pot 
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tractar-se en diferents etapes segons el tamany total del projecte, i pot dilatar-se en el 
temps la seva realització completa. 
 
Es proposa doncs en aquest sentit, l’estudi pertinent en cada etapa del projecte, per a 
prevenir i planificar les diferents possibilitats segons els recursos disponibles, i així, ja 
sigui per quantitat de feina en la separació d’un gran projecte en diferents etapes, o 
per la seva dilatació en el temps, poder respondre d’una manera coherent a cada 
etapa del projecte. 
 
 
 

Activitats i empreniments 
 
De forma general, el desenvolupament de les activitats institucionals, responen a la 
realització de projectes de cooperació, incloent totes aquelles que se’n deriven, i a la 
realització de tasques per a la divulgació de l’associació, majoritàriament per mitjà de 
conferències i exposicions, així com la realització puntualment d’esdeveniments que 
acompanyen altres iniciatives, com la participació en la festivitat de la setmana cultural 
de l’escola, o la participació en publicacions de caire divulgatiu, en edicions de revistes 
d’origen extern a l’associació. 
 
Es considera que aquests esdeveniments no estan prou organitzats ni protocol·litzats, i 
que per tant, podrien respondre d’una manera més eficient, tant en aspectes 
organitzatius, com d’elaboració de tasques necessàries per a la realització de 
l’activitat, i de qualitat final del producte. 
 
Es proposa organitzar tots aquells esdeveniments dels quals l’associació hi tingui la 
voluntat de desenvolupar-s’hi, així com marcar-ne les dates al calendari, i prevenir tant 
en recursos tècnics com humans les necessitats a les que ha de respondre cada 
esdeveniment. 
 
Per altra banda es considera que en la realització de projectes finals de carrera per 
part d’alumnes de l’escola que el realitzen col·laborant amb l’associació, no es 
manifesten d’una manera clara i concreta els paràmetres, objectius, i criteris 
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institucionals. És per això que es proposa en la secció de gestió de l’associació la 
sol·licitud a l’escola, la E.P.S.E.B., d’aparèixer com a organisme col·laborador, i 
d’aquesta manera realitzar un seguiment del projecte per a incloure en ells les 
indicacions de l’associació. 
 
 
 

La participació 
 
La participació d’ A.T.S.F. en els projectes de cooperació es basa principalment a 
donar solució a aquells aspectes tècnics que la contrapart no és capaç de resoldre, i a 
trobar el finançament necessari per a la seva realització. 
 
Es considera en aquest aspecte que el desenvolupament de l’activitat de l’associació 
es realitza satisfactòriament segons les sol·licituds rebudes, i els mitjans disponibles. 
 
La participació s’esdevé en dos sentits, d’una banda hi ha la participació de 
l’associació respecte el seu entorn, i de l’altra la participació de l’entorn amb 
l’associació. En el sentit de respondre a les necessitats plantejades a l’associació, és a 
dir, a la participació de l’associació amb el seu entorn, en la col·laboració amb d’altres 
organismes i en el seu desenvolupament i en la realització de les diverses activitats 
generades des de l’associació, i en la participació de tot l’entorn amb l’associació, es 
considera que els mètodes i les actuacions no estan prou protocol·litzades, per tant es 
proposa seguir les indicacions dels punts d’aquest capítol de conclusions i propostes 
per al posicionament en tots els sentits de l’associació. 
 
 
 

Execució del projecte 
 
La execució del projecte s’esdevindrà a partir del moment que es concedeixen els fons 
econòmics necessaris, i dintre del període apte per al desenvolupament de les 
activitats de la construcció a la zona d’actuació, que és aproximadament entre els 



A.T.S.F. - F.C.P. Construcció d’una nova aula a l’escola de la Vall de Cholila, Chubut, Argentina. 

Conclusions i propostes 
 
 

 
378 

mesos de setembre a abril, amb els finals de primavera, estiu i principis de tardor, i 
que és la climatologia de la zona ho permet. 
 
Es considera que la funció dels membres d’ A.T.S.F. que s’hi desplacin, ha de 
respondre a la figura de Director d’Execució, i degut al caràcter de concurs del 
projecte, prestar especial atenció a que les propostes de modificacions o canvis 
proposats per l’empresa constructora, o les que puguem realitzar nosaltres mateixos 
per a la millora qualitativa del producte, no afectin de forma considerable al pressupost 
acceptat, si no és que la contrapart decideix fer-se càrrec de les desviacions 
econòmiques que s’hi originin. 
 
Es proposa doncs comentar en el moment de l’execució tots aquells aspectes que es 
considerin necessaris, així com assegurar la realització completa de totes les partides 
acceptades. Posteriorment i per mitjà de les factures presentades a Fundación 
Cruzada Patagónica per l’empresa constructora, es donarà el vist i plau per al 
pagament amb els fons aconseguits per A.T.S.F. per mitjà de les subvencions. 
 
Es considera que el desenvolupament del projecte s’ha realitzat de forma satisfactòria 
respecte el seu entorn, tant en les gestions com en les diferents activitats que han 
respost tant al propi desenvolupament del projecte, com de les activitats institucionals 
derivades del projecte. 
 
Es considera que la contrapart no ha respòs sempre de forma totalment satisfactòria a 
les demandes d’ A.T.S.F. sobretot en els aspectes de terminis, tot i que aquestes 
qüestions no han afectat d’una manera crítica al propi desenvolupament del projecte. 
D’altra banda les relacions entre ambdues parts i la realització de les diferents 
activitats fins al moment sí es consideren plenament satisfactòries. 
 
Es considera que segons la planificació d’execució del projecte s’ha esdevingut una 
desviació temporal, ocasionada per la falta de fons econòmics per a la seva execució, i 
que en aquest sentit l’associació està en dependència de la resolució a favor dels 
organismes subvencionadors, i que per tant no queda altra opció que esperar les 
condicions favorables per a que s’esdevingui la execució d’aquesta primera etapa de 
col·laboració. 
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Es considera que l’èxit d’aquesta primera col·laboració ha de donar lloc a la futura 
col·laboració en properes etapes del projecte global de la entrada en funcionament de 
la nova escola de Fundación Cruzada Patagónica, i que per part d’ A.T.S.F. no s’ha 
realitzat l’anàlisi correctament, des del punt de vista de la disponibilitat de mitjans 
humans dedicats a aquest projecte en concret, i més si es té en consideració que el 
cicle de permanència dels participants de l’associació respon al cicle dels estudis 
d’Arquitectura Tècnica. Actualment s’ha esdevingut la participació directa d’un segon 
membre de l’associació en la participació amb aquest projecte, tot i que es considera 
que els mitjans humans disponibles implicats no són els necessaris pel tamany i la 
duració de la execució complerta del projecte. 
 
Es considera també un bon projecte per a iniciar-se en el desenvolupament d’activitats 
humanitàries en aquest sector, ja que les relacions són bones, i el projecte al tenir un 
caràcter de concurs, en facilita la implicació de personal amb poca experiència en 
l’àmbit cooperatiu, per altra banda, la contrapart es troba en una situació prou 
solidificada i amb els objectius clars i especificats, i amb la participació de tècnics 
especialitzats, fet que afavoreix la participació i el ràpid coneixement del projecte. A 
més a més, pot permetre la realització de la col·laboració simultània de diferents 
etapes del projecte, intentant assegurar així la obtenció dels fons necessaris 
presentant més d’una sol·licitud en cada convocatòria, i procurar disminuir així la 
desviació temporal que origina la no obtenció dels mitjans econòmics. 
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L’objectiu del present projecte, es 
fonamenta en com es realitza i 
desenvolupa un projecte de cooperació 
internacional. Des d’Arquitectes Tècnics 
Sense Fronteres –A.T.S.F.– i en 
col·laboració amb Fundación Cruzada 
Patágonica –F.C.P.-, Organització No 
Governamental –O.N.G.– de l’Argentina, 
com a contrapart, es pretén realitzar la 
construcció d’una aula annex de la nova 
escola de Cholila, ‘Centro Educativo 
Agrotécnico Valle de Cholila’, a la 
província del Chubut, Argentina. 
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