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QUI SÓM?

Arquitectes Tècnics Sense Fronteres és una
ONG d’ajuda al desenvolupament que es
centra en l’aportació de coneixements
tècnics en l’àmbit de l’edificació.

 Integrada majoritàriament per
professionals i estudiants d’Arquitectura
Tècnica.

 Treballant en cooperació en projectes
nacionals i internacionals des de 2004.

 Una de les poques ONGD del nostre
sector a l’estat espanyol operant a àmbit
internacional.

 Amb el recolzament i col·laboració de la 
UPC, el CAATEEB i empreses del sector 
privat.



QUÈ FEM?

Treballem per al desenvolupament íntegre de les
persones

 Cooperació Internacional.

 Projectes culturals i educatius.
 Projectes sanitaris.
 Urbanisme.

 Cooperació Nacional.

 Rehabilitació i restauració.
 Gestió de patrimoni públic.
 Formació en l’àmbit de la sostenibilitat.



COM HO FEM?

Donem suport i assessorament tècnic a altres
ONGs locals que detecten una necessitat i
assumeixen el paper de “promotor”.

 Assessorament i oficina tècnica.

 Fase de projecte.

 Sistemes constructius locals.
 Preferència per bioconstrucció.

 Fase d’execució.

 Direcció d’Execució en Obra (DEO).
 Coordinador de seguretat.
 Control de Costos.



ON HEM TREBALLAT?

Al llarg dels últims 12 anys hem treballat en
quatre continents.

 Amèrica Cental i Amèrica del Sud: Colòmbia,
Nicaragua, Haití, Perú, Argentina, i Chile.

 Àfrica: Marroc, Guinea, Camerún, Kenya,
Ethiopia i Senegal.

 Àsia: Índia, Nepal, Birmania i Thailandia.

 Projectes d’àmbit local a Espanya.



PERQUÈ HO FEM?

Els nostres objectius no van gaire més enllà de
garantir el que consta a la Declaració Universal
dels Drets Humans.

 Assolir drets econòmics, socials i culturals
bàsics.

 Erradicar la discriminació de raça, ètnica, de
gènere i de classe.

 Integrar col·lectius marginals o en risc
d’exclusió social.

 Promoure la sostenibilitat i qualitat ambiental.



COM POTS COL·LABORAR?

VOLUNTARIS.

 Participar de la gestió interna de la ONG.
Organigrama intern similar al d’una empresa.

 Participació i desplaçament en projectes de
cooperació.

 No inclou quota però no tenen dret a vot en
assemblees de socis.

 Més enllà de la retribució no lucrativa
atribuïda a qualsevol ONG, oferim la
possibilitat d’adquirir una experiència
professional tant en l’àmbit de la gestió
interna com en el de projectes de l’àmbit de
l’arquitectura tècnica. Certificat de
col·laboració.



COM POTS COL·LABORAR?

SOCIS.

 Participar de la gestió interna de la ONG.
Organigrama intern similar al d’una
empresa.

 Participació i desplaçament en projectes de
cooperació.

 Inclou quota mensual, tenen dret a vot en
assemblees de socis i dret de formar part
de la junta directiva.

 Experiència professional tant en l’àmbit de
la gestió interna com en el de projectes de
l’àmbit de l’arquitectura tècnica.
Currículum i bagatge en la direcció i
lideratge de projectes i empreses.
Certificat de col·laboració.



COM POTS COL·LABORAR?

SOCIS FINANCERS.

 Donació puntual.

 Donació periòdica amb quotes ajustades a
les necessitats i possibilitats de cada donant.

 Possibilitat de desgravar fins a un 70% de la
donació.

 Visibilitat com a col·laborador.

 Valor afegit: responsabilitat social .



PROJECTE A XILE: FASE I

AÏLLANTS TÈRMICS AMB FIBRES VEGETALS.

 El·laboració d’un sistema constructiu
certificat per ens nacionals.

 Mòduls de palla compactada amb
revestiment de terra.

 El·laboració de provetes, assajos i aplicació
en projectes pilot.

 Redacció de manual per autoconstructors i
tallers formatius.



PROJECTE A XILE: FASE I

FORMACIÓ D’AUTOCONSTRUCTORS I
SOL·LUCIÓ HABITACIONAL.

 Situació d’emergència habitacional i exclusió
social.

 Projecte realitzat en quatre mesos des de la
fase de projecte fins la finalització de
l’execució.

 Sistema constructiu a partir de palets
reutilitzats i aplicació del sistema
constructiu d’aïllant tèrmic.



PROJECTE A XILE: FASE I



PROJECTE A XILE: FASE I



PROJECTE A XILE: FASE I



PROJECTE A XILE: FASE I



PROJECTE A XILE: FASE II

BICINETECA

 Col·lectiu en risc d’exclusió social i de
gènere.

 Cinemateca que funciona amb generadors
alimentats per bicicletes estàtiques.

 Participació en la fase de disseny i primera
fase de construcció amb entitats locals.

 Sistema constructiu a partir de palets
reutilitzats amb aïllant tèrmic a partir de
roba reciclada.



PROJECTE A XILE: FASE II



PROJECTE A XILE: FASE II



PROJECTE A XILE: FASE II



PROJECTE A XILE: FASE II



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

“THE ONLY THING THAT CAN REDEEM
MANKIND IS COOPERATION”

BERTRAND RUSSELL

atsf.bcn@gmail.com
www.atsfes.org

Col·laboren:


