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adro

Hábitat Social é unha cooperativa galega que integramos un
grupo heteroxéneo de profesionais, esencialmente dos eidos
da arquitectura, o urbanismo e as ciencias sociais, coa
intención de investigar e intervir na complexa realidade que
habitamos.
En Hábitat Social, apostamos por conxugar o compromiso
persoal co profesional para procurar, dende a autoxestión e a
autonomía laboral, unha sociedade máis xusta baseada no
desenvolvemento comunitario equilibrado.
Deste xeito, centrámonos na construción social do hábitat,
co obxecto de mellorar as relacións entre as persoas e destas
co medio, natural ou construído. Facémolo traballando coa
materia física e coas dinámicas humanas, participando
activamente nos procesos, coordinando as axentes
implicadas e potenciando o protagonismo das persoas.

ideario

Actitude crítica
Mantemos unha postura aberta ao debate crítico para com
prender e afrontar a realidade. Os principios que defen
demos, como o desenvolvemento comunitario, a xustiza
social, a protección medioambiental, o desenvolvemento
económico sustentable ou a potenciación da cultura como
ben común, constitúen o prisma a través do cal mirar o que
nos rodea, analizalo e valoralo. Deseñamos dende unha
lóxica decrecentista pois pensamos que o progreso, ademais
de innovando, acádase recuperando aquilo que non debería
mos ter perdido.
Compromiso social
A nosa labor busca ter unha translación en clave de trans
formación social. Dende o noso ámbito de acción, propug
namos a construción social do hábitat, isto é, a xestión do
entorno no que se desenvolve a vida das persoas, por elas e
para elas.
Pretendemos dinamizar espazos onde a potenciación de der
eitos sociais sexa un obxectivo colectivo.
Acción directa e transformadora
Pensamos que a actitude crítica e o compromiso social
deben condensarse nunha transformación e mellora da real
idade. Entendemos os nosos coñecementos como ferramen
tas capaces de xerar dinámicas para incidir sobre ela e
aportar solucións.
Formulamos, con pretendida visión de futuro, propostas
adaptadas ás circunstancias e necesidades do momento.

Deseño colaborativo
Non lideramos procesos, tratamos de facilitalos, acom
pañando dunha maneira activa e comprometida á comun
idade que persigue o seu propio desenvolvemento. Cremos
que as intervencións no hábitat deben responder ás necesid
ades e desexos das persoas que o habitan; a elas escoitamos
e con elas propoñemos. Buscamos a autonomía das dinám
icas e dos procesos, o empoderamento e a corresponsabilid
ade cidadá. Somos conscientes de que un proceso
participado e consensuado polo maior número de axentes
tende a ser asumido e interiorizado dunha forma moito máis
sinxela, cobrando vida propia, crecendo e adaptándose aos
cambios de xeito natural.
Tecnoloxía aberta
Entendemos o uso das novas tecnoloxías como unha ferram
enta fundamental para as transformacións sociais no mundo
actual. Neste sentido operamos dentro do marco das tecno
loxías colaborativas e da filosofía cooperativa no que ten
que ver co emprego e a promoción de software libre. Pensa
mos que tanto no traballo interno, como na difusión, e
learning ou formación, é preciso implementar formas
tecnolóxicas en código aberto que permitan unha maior
democratización das redes, dos espazos físicos e da socied
ade en xeral.

Repensar o público
Observamos que é preciso facer unha actualización do púb
lico como concepto, como espazo, como forma de dist
ribución de riqueza e como técnica de goberno. Por ética,
pragmatismo e ecoloxía de recursos, en tempos de crise a
xestión do público pasa por activar novos mecanismos de
relación entre institucións e cidadánía, e polo desexo de
moldear o público como un ámbito de construción colectivo.
Visión holística
Perante unha realidade complexa, precisamos respostas
transversais, que atendan a todos os elementos que com
poñen esta complexidade. Lonxe de evitar enfoques e
visións que atendan a multiplicidade, entendemos que é
esencial, nos procesos nos que intervimos, dar respostas de
carácter integral.
Así, operamos de xeito colectivo e interdisciplinar, co fin de
aumentar a nosa capacidade de resposta.

funcións

O noso proceso de traballo baséase na creación de espazos
de participación entre os diferentes actores implicados (cid
adáns, técnicos, políticos...) potenciando as sinerxias e a
coordinación en cada ámbito de intervención. Apostamos
por unha xestión integral do proceso, que vaia dende a iden
tificación e coñecemento das necesidades, pasando polo de
senvolvemento de tecnoloxías construtivas ou sociais
apropiadas e apropiables polas usuarias ou participantes, ata
a execución das mesmas.
Abarcamos un amplo espectro laboral atendendo ás diferen
tes escalas (territorial, comunitaria e doméstica), que mater
ializamos a través de:

Estudos e informes
Elaboración de documentos de análise, identificación e
diagnose do hábitat físico e social.
Inventariado e diagnose de espazos públicos e privados.
Propostas de usos.
Investigación de tipoloxías, materiais e tecnoloxías.
Plans e proxectos
Formulación de plans de ordenación e de estudos globais de
dinamización territorial.
Rexeneración urbana, mellora das condicións habitacionais
en agrupacións residenciais e barrios.
Renovación, reutilización e acondicionamento do espazo
público.
Rexeneración e dinamización rural (ecoaldeas, núcleos ab
andonados...).
Rehabilitación de vivenda (accesibilidade, habitabilidade,
aforro enerxético...).
Rehabilitación do patrimonio.
Dotación de habitabilidade básica en infravivenda (xestión
de axudas, intervención...).
Construción de obra nova.

Procesos de xestión social
Deseño de estratexias de activación e dinamización de
procesos participativos e cooperativos da cidadanía.
Asesoramento legal e técnico en cuestións urbanísticas,
arquitectónicas e construtivas.
Deseño e xestión de plans de inclusión social.
Activación e dinamización de procesos de autopromoción e
autoconstrución.
Sensibilización e formación mediante a organización de
cursos, palestras e obradoiros.
Execución e aplicación de tecnoloxías construtivas
Xestión integral de obra.
Acompañamento de procesos construtivos en intervencións
sociais sobre o hábitat.

equipo

As socias traballadoras formamos o núcleo estable da
cooperativa, aínda que a composición do mesmo é flexible e
mudable no tempo (como se corresponde coa lóxica deste
tipo de organizacións da economía social).
Ademais deste grupo, seguindo os principios de
interdisciplinaridade e traballo en rede, adoitamos ampliar o
noso equipo en función das necesidades concretas de cada
iniciativa que levamos a cabo, para o que contamos cun
extenso abano de colaboradores. Así mesmo, Hábitat Social
intégrase dentro doutros colectivos, plataformas,
cooperativas e redes.
Na actualidade, as socias de Hábitat Social, somos:

Carolina Jack Lago
Arquitecta pola Universidade da Coruña en 2008. Máster en
Renovación Urbana e Rehabilitación na Universidade de
Santiago de Compostela en 2009. Colabora con Arquitectos
Sen Fronteiras dende 2005, participando en proxectos de
cooperación internacional e local, así como de educación
para o desenvolvemento. Conta con experiencia profesional
no ámbito da rehabilitación urbana e de vivenda, con
especial atención á bioconstrución.

José Manuel Sánchez Vizcaíno
Arquitecto urbanista pola Universidade da Coruña en 2005.
Experto en Construción sostible e en Aplicación de técnicas
de rehabilitación pola Universidade de Santiago de
Compostela. Membro do estudo Desescribir de 2007 a 2011,
onde desenvolveu iniciativas de acción social e urbanismo
participativo. Posúe experiencia profesional no eido da
edificación, destacando o traballo en distintos programas
públicos de rehabilitación así como a realización de
vivendas protexidas.

Ramón Fernández Sánchez
Arquitecto especializado na rama tecnolóxica en 2008 e
Máster en Urbanismo en 2012, ambos pola Universidade da
Coruña. Experiencia en representación espacial e formal da
arquitectura e dominio das ferramentas virtuais para a súa
visualización e comprensión, así como das empregadas no
análise urbano. Neste eido, participou en estudos sobre
axentes, relacións, morfoloxía e elementos de
configuración urbana.

experiencias
arquitectura

Clínica dental en Melide
Data: Febreiro 2016
Situación: Avda. de Toques, 28. Melide (A Coruña)
Promoción: privada
Proxecto: Hábitat Social e Oja Arquitectura
Imaxe corporativa: Sond3

Encargo da familia para habilitar un local en bruto como
clínica dental. Desta volta, ademais de coa directa
implicación do cliente (e irmán), contamos coa colaboración
das compañeiras de Oja Arquitectura.
Respectando as condicións técnicas e funcionais
(organización, hixiene, etc.) que supón o programa dunha
clínica dental, tratamos de que o carácter dos espazos non
recordase a unha delas. Así, o proxecto primou a busca dun
ambiente relaxado, cálido e confortable, un contrapunto á
tensión que a visita ao dentista provoca nos pacientes.
Os materiais, a iluminación natural e o control da relación
co exterior son os protagonistas para acadar esta atmosfera.
Dos primeiros non se valorou simplemente o aspecto
(textura da madeira, cor do linóleo), senón tamén a súas
cualidades sonoras (falso teito absorbente para minimizar as
reverberacións) e olfactivas (cheiro da madeira e do aceite
de liñaza). Abriuse un patio na parte posterior do local (para
o que se demoleu parte do volume construído) como foco de
luz natural para os gabinetes (zona de traballo) e como
expansión visual dos mesmos. Finalmente, na fachada
dianteira, filtrouse o contacto da sala de espera coa rúa (na
procura de intimidade) empregando un sistema de lamas de
cuarcita do país, que serve tamén de elemento de control
solar (protexendo dunhas ganancias térmicas indesexadas
nas tardes de verán), á vez que de argumento para xerar a
imaxe externa do establecemento, unha imaxe abstracta,
dinámica e variable (sol, punto de vista, clínica
aberta/pechada).

Clínica dental en Melide (continuación)

En termos enerxéticos incidiuse, ademais de na protección
solar dos ocos de ambas fachadas (lamas fixas na sala de
espera, persiana de lamas regulables nos gabinetes), no
illamento térmico xeral e na eficiencia das instalacións
(chan radiante con bomba de calor; recuperador de calor
para o sistema de ventilación mecánica, lámparas led).

Sala de ioga Cataventos
www.cataventos.yoga
Data: Outubro 2015
Situación: r/ Miguel Servet, 20. A Coruña
Promoción: Privada
Deseño gráfico: Julia Núñez

Intervención de mínimos para transformar un local en bruto
(apenas os recebos e a porta do patio), situado en Montealto,
nun pequeno centro de ioga. O baixo orzamento dispoñible
leva a centrar os esforzos nuns poucos elementos: o chan
(como plano sobre o que se desenvolven os exercicios), a
iluminación, e un moble de almacenaxe polivalente.
Así, trabállase co cálido da madeira (tarima de piñeiro) para
o chan, en contraste co branco uniformizador e minimalista
do resto. Proponse unha iluminación artificial indirecta para
acadar un ambiente confortable i evitar o cegamento dende
os variados puntos de vista posibles segundo a postura. O
armario para aloxar o material de apoio empregado durante
as clases, deséñase móbil de xeito que, cando se separa da
parede, permite obter dúas cabinas onde mudar de roupa
antes e despois de cada sesión. Suprímense así os vestiarios,
na procura de liberar o máximo de espazo para a sala.
Ademais, instálase un aseo con teito acristalado no que era
outro patio de luces, moi reducido, e resólvese a fachada a
nivel de imaxe exterior, entrada de luz natural e illamento
térmico. Para o patio grande existe a previsión de
acondicionalo aos poucos, ampliando o oco actual de
fachada, de xeito que a súa presenza (plantas, luz) invada a
sala.

Tenda e restaurante veganos
Data: Decembro 2015
Situación: r/ Wenceslao Fernández Flórez, 3. A Coruña
Promoción: Privada
Proxecto e xestión de obra: Hábitat Social
Colaboración: Iria Brandariz

O proxecto nace dunha aposta persoal dos propietarios por
achegar ao público a súa filosofía e coñecementos en
relación á alimentación saudable e vegana.
O programa de necesidades é amplo e consiste nunha zona
de tenda a equipar con estantes, expositores e cámaras
frigoríficas, outra de degustación de zumes e tapas, un
comedor para uns 20 comensais onde sexa posible tamén
impartir charlas e cursos, unha cociña cómoda (que se poida
abrir e pechar ao comedor), e mais un faiado para oficina e
almacenaxe. A interacción entre os diferentes usos, así como
a flexibilidade para cambiar as configuracións ou a
superficie destinada a tenda e a comedor, forman parte
tamén dos requisitos a integrar no deseño.
Óptase por abrir á rúa o espazo dianteiro do local, buscando
unha relación máis directa entre ambos. Tendo en conta a
mestura de servizos ofertados no establecemento, este
ámbito pénsase como un escaparate para os mesmos,
concentrando tanto exposición de produto como mesas para
a degustación. A continuación, intercálase unha nova
fachada, transparente, que permite o acondicionamento
climático do resto do local, á vez que o paso da maior
cantidade de luz. Aínda que a iluminación natural é
insuficiente na zona posterior, dada a profundidade, valórase
como fundamental manter a referencia do exterior dende as
áreas destinadas ao público. Proponse así un espazo
continuo e claro para tenda e comedor nunha das coxías do
local, deixando a outra (ocupada xa en parte polo portal do
edificio) para os usos servidores e pechados. Sobre o
mobiliario recae boa parte da responsabilidade da

Tenda e restaurante veganos (continuación)

configuración de usos (flexibilidade no cambio de
disposicións) e da imaxe do establecemento (a exposición de
produto como decoración).
Procúranse solucións respectuosas co medio e coas persoas,
empregando materiais naturais como a a madeira, a cal, ou
as fibras vexetais. No aspecto enerxético, trabállase sobre o
illamento térmico xeral e sobre a eficiencia das instalacións,
optando pola iluminación led para a totalidade do
establecemento e por bombas de calor tanto para clima
como para a produción de auga quente.

Cinema e librería Numax
numax.org
Data: Marzo 2014
Situación: r/ Concepción Arenal, 9. Compostela
Promoción: Numax, S. Coop. Galega
Proxecto e xestión de obra: Hábitat Social

“NUMAX é un cinema, unha libraría e un laboratorio de
deseño, comunicación e produción audiovisual”
(numax.org). Cando este reto chegou á nosa mesa, na
primavera de 2014, axiña entendemos que se trataba da
oportunidade de participar nunha iniciativa senlleira no país,
cargada de valores (dinamización cultural, modelo
cooperativo, etc.) e cun alto potencial transformador, capaz
de acadar todo o noso interese e compromiso.
Partíamos dun programa de necesidades complexo (sala de
cinema para un mínimo de 70 persoas, librería, ambigú e
oficina) a organizar nun baixo comercial atractivo (boa
situación, esquina en edificio singular, luminoso), mais
xusto de dimensións para os uso previstos (superficie e
altura libre), e cunhas características que non eran as idóneas
para todos eles. Limitado ía ser tamén o orzamento da obra,
aínda máis cando a prioridade viña marcada cara un
equipamento audiovisual de primeira orde.
Trabállase na procura dunha solución práctica e amable, sen
marxe para concesións. Os requisitos técnicos, en especial
os da sala de cinema (illamento e acondicionamento
acústicos, parámetros xeométricos para unha correcta visión
da proxección), adquiren un peso determinante. Tanto o
encaixe funcional dos distintos espazos como o meirande
parte do investimento, pasan por dita sala. Na organización
interior, destaca tamén a relación entre os dous usos públicos
(cinemalibrería): necesaria transición entre espazos de
caracteres opostos, presenza dun no outro, etc.
A intervención é completa e abrangue dende o reforzo da
estrutura existente ata o deseño do mobiliario. No exterior
cínguese ás carpinterías para respectar á imaxe do edificio,

Cinema e librería Numax
(continuación)

Todas as imaxes son de Tamara de la Fuente excepto as
marcadas con N, pertencentes a Numax.
deseñando unhas novas para a fachada de acceso e
recuperando as existentes da outra. En canto aos materiais,
aténdese á economía e a un uso sincero e directo dos
mesmos, para o que se opta, no posible, por solucións de
mínimos que, á vez que resolven as necesidades técnicas,
achegan as calidades de imaxe e acabado.
En canto ao proceso, ademais do deseño (en estreita
colaboración co equipo de Numax) e da dirección da obra,
levamos a cabo a xestión da mesma, o que repercutiu
positivamente tanto no calidade do resultado como no aforro
económico.

Linda Rama, café e libros.
http://lindarama.com/
Data: Setembro 2014
Situación: r/ Porta de Aires, 4. A Coruña
Promoción: Privada
Proxecto e xestión de obra: Hábitat Social

A idea de Alberto e Dani era transformar este pequeno baixo
da rúa Porta de Aires, na Cidade Vella, nun espazo
polivalente, nun dinamizador sociocultural que xirando en
torno á un café e unha librería, dese cabida á exposicións,
eventos e a unha sala de reunións. Cunha forte limitación de
cartos (4500 €), o proxecto para Linda Rama consistiu
nunha intervención de mínimos sobre un local existente
(restaurante), onde a autoconstrucción, a reciclaxe e a posta
en valor dos elementos dispoñibles foron determinantes.
A reforma centrouse en reordenar os espazos existentes
adecuándoos ó novo uso, en potenciar ós elementos
característicos (muro medianeiro de pedra, entrada de luz
posterior, etc.) e en incorporar o mobiliario necesario,
tratando de acadar un ambiente cálido, íntimo e persoal.
Así, liberouse a zona intermedia do local para conseguir
unha continuidade ata a sala de reunións, o que permitía á
vez prolongar espacialmente a zona principal de café
librería. Descubriuse na súa totalidade o muro medianeiro de
pedra, un lenzo que vai servir de soporte para os estantes dos
libros e para as obras a expoñer. Así mesmo, deseñouse o
mobiliario fixo e algunha das mesas atendendo á facilidade
de montaxe polos donos, e completouse o resto do
equipamento con material de segunda man.

O Albergue de Selmo.
http://oalberguedeselmo.com
Data: Maio 2014
Situación: Avenida de Lugo, 133. Arzúa
Promoción: Privada
Proxecto e xestión de obra: Hábitat Social

O encargo consistiu na adecuación dun baixo comercial
situado na vila de Arzúa ó uso de albergue para peregrinos
con capacidade en torno ás 50 persoas. Alongado e cunha
única fachada, as características do local non eran as
mellores para o desenvolvemento ideal da actividade, tendo
en conta as súas limitadas posibilidades de relación co
exterior e mesmo de ventilación e iluminación naturais.
A solución organizouse en dous ámbitos principais: o de
zonas comúns (recepción, comedorestar, baños) e o do
dormitorio, ambos en contacto coa rúa. O elevado tráfico
desta (estrada LugoSantiago) e o carácter residencial da
actividade, leváronnos a interpoñer espazos colchón,
capaces de ofrecer un certo grao de intimidade, á vez que
asumir funcións complementarias (terraza, tendal, soportal
de chegada) que axudasen a mellorar as calidades dun
albergue urbano.
Un orzamento moi axustado implicou a adopción de
solucións construtivas e formais de baixo custo, onde o uso
directo e expresivo dos materiais (cortiza, taboleiro
contrachapado, formigón pulido, ladrillo semimacizo,
instalacións vistas, etc.), permitise acadar espazos funcionais
e acolledores.
De novo nesta ocasión, a posibilidade de asumir xunto a
dirección técnica da obra a súa xestión (contratación de
oficios, organización de tempos), facilitounos un maior
control do proceso e unha interacción máis directa co
cliente, cos conseguintes abaratamento dos custos e mellora
do resultado final.

A Casa da Fariña, Local de traballo e actividades
Data: Abril 2013
Situación: Praza Azcárraga 6, baixo. A Coruña
Promoción: Hábitat Social e Oja Arquitectura
Realización: Hábitat Social, Oja Arquitectura e Marta
Salgado

A casa da Fariña, iniciativa de Hábitat Social en común co
equipo de arquitectos Olivia Fernández e Javier Rodríguez,
xurde coa dobre vontade de servir de novo local de traballo
para ambos estudios, e á vez, de ser un espazo aberto á
cidade onde se poidan organizar distintas actividades
socioculturais: exposicións, palestras, proxeccións, etc.
Situado nunha esquina da praza tradicionalmente coñecida
como da Fariña (Azcárraga, na actualidade), o local
precisaba unha serie de obras de acondicionamento ós novos
usos, centradas fundamentalmente na eliminación de
particións, nos acabados, nas instalacións e no mobiliario.
A nivel organizativo, e tendo en conta as súas reducidas
dimensións, a solución procurou dar unha resposta flexible
ás diferentes necesidades de uso. Optamos así por elementos
de mobiliario móbiles que permitisen adoptar configuracións
cambiantes.
A execución da obra desenvolveuse mediante un proceso de
autoconstrucción, poñendo en práctica de primeira man un
sistema de traballo ó que ultimamente nos achegamos nos
nosos proxectos. Así, o resultado evidencia unhas solucións
directas e hetereoxéneas, coherentes cos medios dispoñibles
e cunha filosofía ecléctica.
Así mesmo, prestouse especial atención, dende un punto de
vista ecolóxico, ós materiais e sistemas empregados, de
xeito que respondesen ós criterios de reutilización e
reciclaxe: taboleiros usados de encofrar para o chan,
taboleiros de DM para os mobles, que xunto ao cableado
eléctrico e o de datos procedían do local anterior; tendo en
conta a orixe local e renovable: pintura á cal artesá e revoco
de barro nas paredes; e o baixo consumo na iluminación.

O Mentireiro.
http://www.facebook.com/OMentireiro?ref=ts&fref=ts
Data: Xuño 2012
Situación: r/ Beiramar, 12. A Coruña
Promoción: Privada
Realización: José Manuel Sánchez e Xiao Varela

O Mentireiro non quere ser un bar: salón de casa, xardín
interior, recuncho de lectura, cinema... lugar de encontro. Sí,
tamén poñen copas.
A partir dun local pequeno e con poucos cartos, procuramos
xunto co dono, Rubén, acadar un espazo acolledor, versátil e
con personalidade. Facer da necesidade virtude.
Propuxemos diferentes ámbitos que se puideran relacionar
ou independizar, que admitiran usos distintos e cambiantes,
que tiveran unha relación variable coa rúa segundo o
momento. Os materiais: confortables, baratos, naturais no
posible... taboleiro de madeira de encofrar reutilizado,
cortiza, redondos de aceiro... plantas que trepan, coxíns nos
bancos, velas nas mesas.
Agora a esperar que a xente se apropie do Mentireiro...
esperar que a vida pase por el.

Fotografías de Iván Casal Nieto

Vivenda en Ancéis, Cambre
Data: 20092010
Promoción: Privada
Realización: José Manuel Sánchez, Felipe Riola, Xiao
Varela.

Esta vivenda para unha parella moza, Paula e Luis, atópase a
carón do Camiño Inglés ao seu paso pola parroquia de An
céis, un área que aos poucos está a trocar o seu carácter con
implantacións de nova residencia.
A casa nace como resposta ás necesidades dos propietarios,
aos condicionantes do lugar, e ao axustado do orzamento
dispoñible.
Todo o programa da vivenda vaise concentrar nunha sinxela
peza a un auga, longa e estreita, que apoiada no borde norte
da parcela, ábrese a sur arroupando un ámbito exterior que
supón unha extensión efectiva da limitada superficie cons
truída. A configuración interior atende á procura da funcion
alidade á vez que a unha certa ambigüidade de uso dos
espazos que facilite o cambio e a apropiación por parte dos
seus habitantes en cada unha das distintas etapas polas que
seguro pasará a casa no futuro. Así mesmo, o traballo co
volume e o trazado de relacións entre as pezas e cara ao
exterior permiten acadar unha espacialidade intensa.
As limitacións económicas levaron a dirixir o gasto aos
elementos relevantes e invariables como a envolvente ou o
sistema de chan radiante, optando por solucións económicas
para o resto, que poden ser melloradas e implementadas con
posterioridade.
Finalmente, coa obra rematada, cabe salientar a importancia
do diálogo e bo entendemento entre os donos, os técnicos e
o construtor, o que permitiu incorporar durante todo o
proceso achegas das distintas partes, acadando un resultado
satisfactorio para todos.

Rehabilitación de edificios plurifamiliares en Córdoba
Data: 20072009
Financiación: Junta de Andalucía máis comunidades de
veciños
Realización: José Manuel Sánchez e Mª Jesús de Torres
Díaz (arquitecta)

Dentro do Plan andaluz de vivenda, a Junta de Andalucía
ven promovendo dende hai anos un programa de
rehabilitación de edificios residenciais e de mellora das súas
dotacións e instalacións. As liñas de acción son a
incorporación de ascensores, a eliminación de barreiras
arquitectónicas, a renovación de instalacións de auga,
electricidade e saneamento, e a solución de problemas de
estanquidade en cubertas e fachadas. Dito programa ofrece
ás comunidades de veciños importantes axudas económicas
para afrontar o custo das obras, así como a asistencia técnica
para redactar os proxectos correspondentes.
Nós tivemos ocasión de colaborar na mellora de dezaseis
destes edificios, situados en distintos barrios cordobeses, nas
fases de análise e procura de solución de consenso cos
veciños, elaboración do proxecto técnico e dirección da
obra. Tratábase na súa maioría de edificios dos anos 70,
moitos deles de vivenda social, que respondían a uns
estándares construtivos e funcionais bastante deficientes.
Todas as intervencións comprenderon a instalación dun
ascensor e de ramplas no acceso, e en case todas se renovou
a instalación eléctrica nas zonas comúns. En menor medida,
traballouse sobre cubertas, fachadas e outras instalacións.

experiencias
urbanismo e intervención comunitaria

Coruña Sub(Mariña)
http://www.habitatsocial.coop/corunasubmarina/
Data de lanzamento: Setembro 2015
Promoción: Festival Mar de Mares
Idea e realización: Hábitat Social
Colaboradores: Iria Brandariz, EASD Pablo Picasso, Xosé
Iglesias, Xulio Montero, Xurxo Souto, Ana Filgueiras,
Felipe Canosa, Lucas Santolino, María Calleja, Xose Lois
Martínez.

Coruña (sub)Mariña é un convite a explorar nas
profundidades da nosa memoria colectiva para rescatar unha
conciencia viva do que somos. O forte vencello que, dende a
súa orixe, une A Coruña co mar foise afrouxando nos
últimos anos, especialmente polo cambio de modelo
socioeconómico, somerxendo xeitos de vida, espazos, fitos,
historias, etc, ata facelos desaparecer (algúns para sempre,
outros aínda sobreviven ocultos). Descubrilos e sacalos á luz
é o obxectivo deste proxecto: recuperar a nosa identidade, o
noso tesouro, aflorando unha relación rica e complexa co
mar, para así, conseguir que esta cidade deixe de ser
(sub)mariña e retorne mariña.
Proponse como exercicio colectivo con vontade de perdurar
no tempo. Así, a participación das veciñas e veciños é
imprescindible: a iniciativa ofrece unha plataforma web cun
mapa onde centralizar a información que calquera queira
achegar. Todo o que fale da relación do mar coa cidade ten
cabida: aspectos materiais ou inmateriais, pasados ou
presentes, anecdóticos ou transcendentes. As referencias
organízanse en catro categorías: medio natural, medio
construído, ámbito socioeconómico e ámbito cultural.
Ademais desta faceta virtual, o proxecto contou cunha
versión física para o seu lanzamento. Parte do alumnado de
Ilustración da Escola de Artes Pablo Picasso trasladou á rúa
unha escolma de puntos do mapa, elaborando deseños
específicos para cada un deles. Unha colaboración que nos
ofrecía a posibilidade de difundir o proxecto, pero tamén de
apropiarnos do espazo público, de empregar a cidade como
soporte para o arte, e de sacar a creatividade das aulas. Os
mapas físico e virtual estaban vinculados a través dun
código QR que acompañaba cada instalación e que se podía
escanear co móbil para ampliar a información de cada punto
e ter coñecemento doutros e da iniciativa.

H

Coruña Sub(Mariña)
(continuación)

As fotografías pertencen a Oscar Górriz (Sumo Comunica)
excepto as sinaladas cun H, realizadas por Hábitat Social
H

H

Proxecto de investigación de construción con plásticos en
Guatemala
Data: 2011
Financiación: Universidade da Coruña
Promoción: Arquitectos sen Fronteiras (ASF)
Realización: Miguel Ángel Fernández, Cristina Blanco,
Alberto Fortes, Adrián Ferreiro, Lara Medín, Berta
Peleteiro, Cristina Botana, Beatriz García e Carolina Jack

Este proxecto tivo como obxectivo a investigación das
posibilidades de desenvolver un sistema construtivo
pertinente, económica e ambientalmente sostible para as
comunidades rurais do municipio de Champerico en
Guatemala, baseado na reutilización de materiais plásticos
de refugallo.
A iniciativa nace das propias comunidades, a raíz do
proxecto de Habitabilidade Básica que desenvolven nesa
zona ASF e a asociación guatemalteca ASIAPRODI dentro
dun programa de desenvolvemento integral.
Detéctase como un problema relevante dentro das
comunidades a xeración e queima de importantes cantidades
de refugallos plásticos (botellas, bolsas, etc.) que contribúen
á degradación da contorna das familias e, ao mesmo tempo,
do seu medio de subsistencia (os recursos naturais).
Neste contexto, e entendendo que os escasos recursos
económicos nas comunidades fan que non sexa posible o
acceso a un hábitat, tanto familiar como comunitario,
decente, proponse a estratexia de aportar un sistema
construtivo adecuado e viable que permita, por un lado, a
reutilización dos refugallos máis contaminantes e, por outro,
mellorar o acceso a unha construción digna.
O proxecto desenvolveuse en dúas etapas: a primeira delas,
máis teórica, levouse a cabo en Galicia, con tarefas de
procura de información e análise teórica para a definición
dos sistemas construtivos obxecto da investigación.
E a segunda etapa, nas propias comunidades de Guatemala,
comezando coa difusión da proposta, o melloramento da
mesma no terreo, e a posta en marcha dun prototipo coa
participación das comunidades. Desta maneira, púxose en
práctica o sistema estudado a través de varios obradoiros,
achegando un novo sistema de construción viable, tanto
económica como técnicamente.

Hortas na cidade dos barrios
http://hortasnacidade.wordpress.com
Data: Novembro 2010
Promoción: Delegación Coruñesa do COAG
Realización: Alejandro Fernández, Macario Iglesias, Felipe
Riola, Jose Manuel Sánchez e Xiao Varela

Iniciativa para a hibridación das dinámicas urbanas e rurais
mediante a recuperación de hortas nas aforas da cidade da
Coruña.
A nosa pretensión era crear mecanismos para un proceso
autónomo, que puidese ser autoxestionado polos seus
participantes ao longo do tempo e non dependera da tutela
de ningún axente en particular (deseñadores, administración
...).
A iniciativa foi dirixida dentro da plataforma “A Cidade dos
barrios” (promovida pola COAG e coordinado polo estudo
MMASA) e actualmente é mantida polas persoas da
Asociación creada ex profeso.
A proposta incluíu varias fases:
1.Estudo da área obxecto de aprendizaxe (Val de Feáns) e
contacto coas persoas propietarias dos terreos en desuso para
acordar a súa cesión.
2.Presentación pública da iniciativa ás persoas propietarias
dos terreos e ás persoas interesadas como usuarias potenciais
das hortas.
3.Creación da asemblea encargada de elaborar os
regulamentos que rexen o uso das hortas e os estatutos da
futura Asociación de persoas Usuarias.
4.Creación da Asociación de usuarias e usuarios das hortas
do Val de Feáns e elección da súa Xunta Directiva.
5.Reparcelación da terra e cultura da mesma.

Obradoiro participativo no barrio do Campanario
http://ocampanario.files.wordpress.com/2011/12/091202_m
aquetabarrios.pdf
Data: Novembro 2009
Promoción: Delegación Coruñesa do COAG
Realización: Lucía Buceta, Alejandro Fernández, Macario
Iglesias, Felipe Riola José Manuel Sánchez e Xiao Varela.
Colaboración: Dinorah Batallán, Alberto Fortes, María
Novas , Martín Loureiro, Sofía Paleo, Alba Pérez, Kaila
Sanfabián, Amador Lorenzo, Juan Valiente, Ramón
Fernández, Própolis, Dantea Teatro, Rede de Troco e
Ramón Pérez Basich.

O obradoiro foi proposto por nós dentro da iniciativa “A
Cidade dos Barrios” ( http://www.acidadedosbarrios.org/),
promovida no ano 2009 polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia.
O Campanario é un barrio de vivenda municipal que se sitúa
no extremo noroeste do termo municipal illado do resto da
cidade. Nel destaca un forte contraste entre a súa vitalidade
e a precariedade das condicións en que a vida se desenvolve,
con evidentes carencias tanto a nivel de espazo público e
servizos como de vivenda.
Os obxectivos fundamentais que nos marcamos para o
obradoiro foron:
Incentivar a participación cidadá:
Trátase de reforzar o movemento veciñal e a cohesión social
no barrio, co fin de exercer unha cidadanía activa e
consciente para ser quen de transformar o entorno no que se
vive.
Visibilizar a situación, as carencias e as potencialidades:
Emprégase o obradoiro e o seu proceso de difusión pública
(conferencias, prensa, televisión, publicacións...) para sacar
á luz tanto a existencia do barrio como as súas carencias e
deficiencias, que deben ser coñecidas por toda a sociedade
para poder ser abordadas.
Buscar a continuidade no futuro:
Este obradoiro concíbese tan só como un primeiro paso, a
apertura dun proceso que se desenvolva con continuidade,
perseveranza e a colaboración tanto dos veciños como de
asociacións, colexios profesionais e as administracións
competentes.

Estudo de usos públicos e sociais para a recuperación
natural e patrimonial do ámbito do Salgueirón
Data: 2007
Promoción: Concellería de Urbanismo do Concello de
Cangas
Realización: Alejandro Fernández, Jesús Carrazoni,
Carolina García, Jose Manuel Sánchez, Antonio Palma,
Felipe Riola, Xiao Varela.

Este estudo tivo o obxecto de analizar os valores e
potencialidades dunha área clave para a identidade e para o
desenvolvemento urbano e socioeconómico do municipio de
Cangas, na provincia de Pontevedra.
O Salgueirón é unha zona de especial interese tanto polas
súas cualidades ambientais (calidade do entorno natural
costeiro) como pola súa riqueza patrimonial (presenza na
zona do complexo da antiga factoría Massó) e que, non
obstante, se ve ameazada por un proxecto privado
consistente en urbanizacións de carácter residencial, un
centro comercial e un porto deportivo que desatende,
desaproveita ós valores presentes na zona.
Froito da forte contestación popular xurdida ante estes
feitos, e encargado pola concellería de urbanismo do
Concello de Cangas, nace este estudio pretendendo dar pé a
unha alternativa coherente e sostible de desenvolvemento
para a zona. Ademais das imprescindibles análise e diagnose
elaboráronse unha serie de propostas que se consideraron
axeitadas para manter a riqueza da área e á súa vez potenciar
e mellorar o seu entorno inmediato mediante usos
compatibles.
A intención última do traballo foi a elaboración dun
planeamento previo para a zona que servise de pauta para o
Plan Xeral de Ordenación Municipal, en fase de elaboración
naqueles intres, e que contase coa implicación e consenso de
todos os axentes implicados: a administración, a cidadanía e
os distintos suxeitos económicos e sociais presentes.

experiencias
formación e sensibilización

Proceso de acompañamento para a constitución da
cooperativa Mulleres Colleiteiras
http://mullerescolleiteiras.blogspot.com.es/
Data: Outubro 2014 Agosto 2015
Promoción: Arquitectura sen Fronteiras

No mes de outubro de 2014 xúrdenos a oportunidade de
formar parte do proxecto Mulleres Colleiteiras promovido
dende Arquitectura Sen Fronteiras. O proxecto ven
funcionando dende abril de 2013 con 23 mulleres
voluntarias dos asentamentos chabolistas de As Rañas e A
Pasaxe coa idea de levar a cabo unha iniciativa de
autoemprego relacionada coa recollida do aceite vexetal
usado.
ASF proponnos levar a cabo un acompañamento á
formación dunha cooperativa sen ánimo de lucro, que será o
seguinte paso para facer realidade este proxecto con tres
obxectivos fundamentais: a inserción sociolaboral de
mulleres en exclusión, o aforro dos custes da limpeza do
aceite que actualmente é vertido nos sumidorioros da cidade
(xa que actualmente ninguén está a realizar o traballo de
recollida na Coruña), e a mellora medioambiental que supón
realizar este proceso de recollida de baixo custo e a nivel
local.
Considerando que estas 3 premisas concordan coas nosas
intencións de traballo, puxémonos mans á obra para intentar
trasladar a nosa humilde experiencia no mundo da economía
social. A través de sesións semanais fumos introducindo ás
mulleres participantes nos valores cooperativos, e
imaxinando entre todas, cómo querían que fose a súa
empresa, ata ter elaborada toda a documentación necesaria
para poder constituir oficialmente a cooperativa.
A día de hoxe, a cooperativa está formada por catro
mulleres. O resto de participantes continúan a traballar
dando apoio ao proxecto e agardando a que este poda
ampliar e consolidar a súa rede de recollida para poder
incorporar a máis traballadoras.

Obradoiro e exposición "Ducia de Cans"
Data: OutubroNovembro 2014
Promoción: Espacio NORMAL da UDC
Colaboración: Alfonso Pato e Creus+Carrasco
(Comisariado da exposición), GCeT (Iago Carro e
Alejandro Álvarez) e Sara Rodríguez
Participantes: Alicia Balbás, Rodrigo Boquete, Maite
Fraga, Adrián Furelos, Mario Gómez, Estefanía Grandal,
Cristina Junquera, Laura Pardo, Julio Pérez, Susana Puga,
Raquel Quintáns, Kaila San Fabián.

O obxectivo deste obradoiro foi a montaxe da exposición
“Ducia de Cans” con motivo do 12º aniversario do Festival
de Cans, a cal debía acoller diversos materiais audiovisuais e
ademáis unha serie de eventos (concertos, charlas, debates,
etc.) que terían lugar ao longo do tempo que durara esta
exposición.
O obradoiro plantexouse como un proceso de construción
colectiva nas dúas fases propostas: unha primeira de
reflexión e investigación sobre a temática que nos permitira
chegar á definición da exposición, é dicir, fixar a
organización e distribución das pezas expositivas e valorar e
xestionar os materiais a utilizar na montaxe; e nunha
segunda fase, realizaronse os traballos de construción e
montaxe da idea.
A proposta conceptual xurdíu da investigación que xirou
arredor da transformación que sufre o espazo cotián da aldea
durante os días nos que trancorre o festival. De cara a
concreción da exposición, a intención foi a de levar á sala da
NORMAL e ao propio proceso de deseño da exposición os
valores que reflexa o propio festival como son a
optimización dos recursos, unha relación moi directa co
contexto, a simultaneidade, versatilidade, hibridación dos
espazos, etc.

Unidade didáctica “Dereito ao hábitat”
http://habitatsocial.coop/UD_dereitoaohabitat
Data: Maio 2014
Promoción e coordinación: Grupo de traballo de
Educación para o desenvolvemento de Arquitectos Sen
Fronteiras  Galicia
Realización: Hábitat Social
Colaboración: Ana Sánchez Bello, Jaime Eizaguirre
Santillán e Martín García Fernández

Este proxecto enmárcase dentro da liña estratéxica de
Educación para o desenvolvemento que leva a cabo
Arquitectos Sen Fronteiras, neste caso dirixida á
comunidade educativa.
O propósito desta unidade didáctica é o de funcionar como
complemento á temática referente aos Dereitos Humanos
dentro da materia de Educación para a cidadanía e outras
afíns como poden ser Ciencias Sociais ou Educación ético
cívica do curso de 4º da ESO.
O encargo consistiu en deseñar unha guía entorno ao
concepto do ‘dereito ao hábitat’, incluíndo unha aplicación
TIC. A proposta foi a elaboración dun documento e un cd
para o profesorado onde pode atoparse un achegamento a
conceptos como a complexidade do hábitat, a construción
colectiva do mesmo ou as características dun hábitat
axeitado co obxectivo de impulsar unha reflexión sobre eles.
Na metodoloxía prima a compoñente práctica, e basease no
cartografiado das realidades máis próximas ao alumnado. O
contido estruturase en 3 fases: unha primeira sesión na que
se pon en contexto a temática e se explica o traballo a
realizar; unha segunda sesión de traballo individual onde se
emprega a ferramenta dixital de cartografiado ‘Crowdmap’;
e unha terceira de posta en común e debate sobre as
conclusións.
Todo o material é de libre descarga e pode ser empregado
por calquera persoa interesada.

Fuxir do centro
http://aaccgaliza.arquitecturascolectivas.net
Data: Setembro 2013
Promoción: Hábitat Social
Realización: Manoel Santos (decrecemento), Proxecto
Caracol (experiencias), César Lema (permacultura), Elena
Cardezo (aspectos legais), Jimena Varela (cooperativas de
axuda mutua), Verónica Campos e Raquel Budiño
(dinámicas de grupo), Asociación Espiga (bioconstrución),
Cooperativa Nosa Energía (soberanía enerxética).

No encontro da rede Arquitecturas Colectivas que se
celebrou en Valadares (Vigo) co fío argumental do “bo
vivir”, tivemos a ocasión de propoñer e dirixir unha das
mesas de traballo: #fuxirdocentro.
A aspiración á emancipación vital como resposta á deriva do
sistema capitalista, levounos a indagar sobre aquelas
fórmulas de habitar que apostan pola autonomía
incorporando aspectos de responsabilidade e compromiso
coa sociedade e coa natureza. En concreto, a través desta
actividade pretendemos un achegamento a un fenómeno que,
non sendo novo, parece coller forza nos últimos anos no
noso entorno: a saída da cidade (colectiva ou individual)
cara espazos de oportunidade no territorio, ata o de agora
esquecido e infrautilizado, na procura de xeitos alternativos
(non só por diferentes, senón por integrais e sustentables) de
vida e traballo, nunha especie de proceso inverso á dinámica
de concentración (poder, recursos, man de obra,
coñecemento, etc.) da urbe.
Mediante debates e presentacións, a finalidade da actividade
foi por un lado a de afondar neste modelo, cuestionando a
súa viabilidade e potencia, esclarecendo vantaxes e
inconvenientes, ou valorando a súa capacidade para a
recuperación dun patrimonio condenado á desaparición
como o do agro galego, e por outro, a de adquirir un
coñecemento máis técnico sobre distintos eixos (legal,
tecnoloxía, procedementos), que facilitase o
desenvolvemento deste tipo de experiencias.

Obradoiro de revocos e pinturas naturais
http://habitatsocial.coop/obradoiroconstrucionnatural/
Data: Abril 2013
Promoción: Hábitat Social
Colaboración: Familia Vilares (Suso, Toñi, Dani, Cris e
Ángel), Marta Salgado e Lulo López
Participantes: Fátima Senra Álvarez, Adrián Senra Fernández,
Martin Moreda GarcíaEchave, Gabriel Diaz Sueiro, Ana
Gallego Palacios, Yago Cuevas Durán, Lydia Ramos Mañana,
José Maria Diaz Couce, Soledad Bugallo Chouciño, Andrés
Rodríguez Nistal, Jesús Felipe González García, Sandra Tuimil
Calvo, Miguel Loureiro Sánchez, Adrián Torrejón Rodríguez,
Damián Prado Álvarez, Suevia Agrelo Álvarez, Lara Medin
López, Carmen Soriano, Javier Rodriguez

Continuando coa liña de sensibilización e formación en
construción natural que iniciáramos co curso sobre a palla
como sistema estrutural, organizamos nesta ocasión un
obradoiro centrado en revocos de barro e pinturas naturais.
Estruturouse en dous módulos independentes, un por cada
tema, de dous días e un día de duración respectivamente e,
de novo, procurou combinar a teoría coa posta en práctica.
Neste sentido, aproveitamos o alpendre de palla construído
en Celas de Peiro no primeiro obradoiro para traballar sobre
o seu acabado exterior.
O módulo de revocos de barro incorporou un achegamento á
cal, e á súa vez, o contido do de pinturas complementouse
con sistemas naturais de protección superficial da madeira.

Obradoiro de construción natural con palla
http://habitatsocial.coop/obradoiroconstrucionnatural/
Data: Setembro 2012
Promoción: Hábitat Social
Colaboración: Familia Vilares (Suso, Toñi, Cris, Dani e
Ángel), Carolina Martínez e Gustavo Sánchez
Participantes: Miguel García, Lydia Ramos, Gabriel Díaz,
Xavi Picos, María Novás, Olivia Fernández, Javier
Rodríguez, Efrén Modia, Kaila Sanfabián, Suevia Agrelo,
Víctor González, Fernando Filgueira, Alex Hernández,
Cristina Frade, Lucía Blanco, Antonio Seijas, Alberto
Fortes, Alfredo Ferreira, Manuela Carrero e Lucas Santolin

A conxuntura actual de posta en cuestión de moitas das
prácticas extendidas e mesmo dos nosos hábitos cotiáns
lévanos, no eido da definición física do hábitat, a indagar no
emprego de técnicas alternativas de construción, na procura
de solucións efectivas e verdadeiramente respectuosas co
medio e coas persoas.
O obxectivo deste obradoiro, no que houbo unha parte
teórica que logo tivo a súa aplicación práctica na
construción dun alpendre, foi adquirir un dominio amplo do
sistema de construción con palla (Nebraska), permitindo
facer fronte a cuestións de deseño (criterios, potencialidades,
aspectos legais, etc.) e de execución (procesos, elementos
singulares, etc.). A través do proceso de construcción foron
surxindo tanto dúbidas como novas propostas entre todos os
participantes, que foron enriquecendo o proceso.
Durante 5 días participaron ao redor de 30 persoas,
profesionais do sector da construcción e tamén persoas
alleas ao mesmo pero interesadas no sistema, sobre todo
polas súas vantaxes de cara a autoconstrucción e economía
de medios. Foi en todo momento, un intercambio de
experiencias variadas, que finalizou cunha comida de
celebración e coa idea de continuar con esta liña de
obradoiros de construcción natural nun futuro próximo.

Obradoiro Crítico Metropolitano no Litoral
http://habitatsocial.coop/obradoirolitoral/
Data: 2011
Financiación: Xunta de Galicia
Promoción: Arquitectos sen Fronteiras
Realización: Hábitat Social e Iago Carro
Participación: Alberto Fortes, Joana Covelo, Iago Valverde,
Alejandra Martínez, Laura Palacio, Saul Gómez, Natalia
Campos, María Novás, Martín Loureiro, Javier Rodríguez,
Sonia Rodríguez, Xurxo Souto, José Ucha

Foron dúas as intencións de partida deste obradoiro de
análise. Por un lado, debullar as dinámicas e relacións que se
producen nunha área concreta, describíndoa de maneira
crítica e avaliando o papel dos diferentes actores e dos
intereses que inflúen no seu devir, á vez que investigar na
sistematización do proceso a través dunha metodoloxía que
poida extrapolarse a outras zonas. Polo outro, experimentar
novas formas de intervir no territorio con criterios de
equilibrio social e desenvolvemento alternativo do común.
A coincidencia temporal cun concurso de ideas para a
ordenación do borde litoral da Enseada do Orzán na Coruña,
convocado polo Concello, ía supoñer para o obradoiro a
oportunidade de transcender o plano teórico e acadar unha
aplicaci directa, ó aportar e incidir sobre o debate aberto.
O obradoiro, no que participaron unhas vinte persoas,
estruturouse en varias sesións de traballo ó longo de tres
semanas. As primeiras consistiron nunha aproximación tanto
ao procedemento (obxectivos, metodoloxía, exemplos)
como á realidade de estudo (deriva pola zona, charla con
Xurxo Souto). A continuación, organizáronse dous grupos de
traballo. Un deles, centrado na análise crítica, afondou na
toma de datos e na avaliación dos mesmos, para o que se
recorreu a diversas fontes: información cartográfica e
estatística, documentación histórica, prensa, web,
bibliografía especializada, etc. O outro, encargouse de
elaborar unha proposta de metodoloxía para a construción
colectiva da cidade, estudando as relacións entre axentes, os
papeis de cada un, as etapas necesarias do proceso, etc.
Finalmente, elaborouse un documento síntese de ambas liñas
de traballo, que se adoptou no seu formato ós requisitos do
concurso, o cal serviría como medio de difusión dos
resultados acadados.

Obradoiro de autoconstrución no barrio do Campanario
http://ocampanario.wordpress.com/
Data: XuñoDecembro 2010
Promoción: Concellería de Rehabilitación do Concello da
Coruña a través do Fondo estatal do emprego e
sostenibilidade local.
Realización: Jesús Carrazoni, Macario Iglesias, Felipe
Riola, José Manuel Sánchez e Xiao Varela.

A raíz da difusión e o proceso de denuncia activado polo
obradoiro participativo no barrio do Campanario, a
Concellería de Rehabilitación do Concello da Coruña
encargounos un novo obradoiro coas veciñas e veciños do
barrio, para mellorar as súas vivendas. Estas se atopan
nunhas condicións moi precarias, con repercusions negativas
para os seus habitantes tanto a nivel de saúde como de
seguridade.
Elaborouse un plan da actuación, consensuado coa
veciñanza, que foi aprobado polo Concello. Por mor do
limitado do orzamento dispoñible, establecéronse categorías
de intervención de maior a menor urxencia: seguridade dos
ocupantes, salubridade, confort e intervencións xerais.
O obradoiro alternou os procesos formativos, contando con
profesionais dos distintos ámbitos, coa realización dos
traballos por parte dos habitantes do barrio.
O resume de actuacións foi o seguinte: 28 instalacións
eléctricas renovadas, máis de 1900 m2 de cuberta illada e
impermeabilizada, traballos varios de albanelería e
fontanería e 101 xanelas substituídas.

Documentación audiovisual sobre proxectos de
transformación cooperativa en Guinea Bissau.
http://blip.tv/olholivre/acasadaunidade5010617
Data: Agosto de 2010
Promoción: Federaçao camponesa KAFO/Paz y Desarrollo
ONGD
Realización: Antón GómezReino, Antonio Tarela.

Deseño e elaboración de documentación audiovisual de
sensibilización sobre proxectos de transformación
cooperativa en Guinea Bissau, África.
“A Casa da Unidade: voces da tabanca na GuineaBissau”, é
un documento recollido nun DVD que artella unha vídeo
reportaxe de algo máis dunha hora, documentación técnica
sobre os proxectos de cooperación da ONGD Paz y
Desarrollo no pais africano e galerías gráficas sobre os
mesmos.
O obxecto do traballo foi recoller e documentar de forma
gráfica e audiovisual o marco de transformación social que
os proxectos financiados pola Cooperación Galega producen
no ámbito rural das rexións do Oio, Cacheu e Bafatá. O
marco de intervención constrúe un relato do común das
experiencias da poboación adherida á Federaçao Camponesa
KAFO, que traballa nos ámbitos da soberanía alimentaria, o
xénero, e o empoderamento e organización das comunidades
labregas do país.

Os nenos na cidade dos barrios
Data: 2009
Promoción: Delegación coruñesa do COAG
Realización: María López, Silvia Candia, Carolina Jack,
Ramón Fernández e Juan Carlos Mancho

Este obradoiro forma parte dun estudo realizado nos barrios
dos MallosSagrada FamiliaSardiñeira, que viña
caracterizado pola forte heteroxeneidade desta zona. Polo
tanto, a opinión dos nenos e nenas foi un aporte máis a todos
os puntos de vista recollidos.
En ocasións, a planificación do espazo público tende a
excluír a preocupación polos máis pequenos en favor do
cidadán adulto coa perda de riqueza que isto significa.
A capacidade de participación cidadá na creación da cidade
é unha responsabilidade que pasa polo coñecemento e a
educación. Consideramos tamén os espazos públicos como
incentivadores da aprendizaxe dos nenos.
Os nenos e nenas, son usuarios comprometidos, activos e
participativos do espazo público. Sen ter calquera dos nosos
prexuízos, teñen o dereito de aportar a súa capacidade
imaxinativa, podendo outorgar novas ideas para ser
plasmadas ou reivindicadas.
O obradoiro desenvolveuse en dúas fases, unha explicativa
mediante unha presentación na que se falou do concepto de
espazo público, facendo a comparación entre os espazos da
cidade e os da casa; e outra máis activa onde se invitou aos
nenos a expresar a través dun debuxo o que pensaban que
podería ser o seu parque ideal, co compromiso de levar a
cabo algunha desas ideas.

Cartografía Crítica Metropolitana
http://rede.blogaliza.org/2009/07/04/cartografiacritica/
Data: Abril 2009
Promoción: Rede Dereitos Sociais

Este documento recolle unha percepción colectiva da
realidade urbana. É o rexistro puntual dun proceso continuo
que analiza un obxecto en evolución permanente como é a
cidade.
Cunha postura crítica revélanse capas da cidade que mostran
as súas carencias, problemas, necesidades, e oportunidades,
que compoñen o complexo territorio que habitamos
ofrecendo unha lectura alternativa deste. Considerase esta
unha posibilidade de participación na configuración do
medio no que vivimos, un aporte baseado na investigación
voluntaria de persoas que, reunidas pola Rede de Dereitos
Sociais, colectivizaron un estudo de carácter
autodependente.
No traballo participaron colectivos veciñais, sociais,
culturais, recreativos, de inclusión social, e persoas dos
campos dos movementos sociais, enxeñeiros, arquitectos ou
urbanistas. A observación centrouse nos modos de
construción e xestión da cidade, de usos e políticas de lecer,
de oferta e consumo, de traballo e produción, e de liberdade
e control. A localización e investigación das diversas
categorías serviu para enfocar e continuar con proxectos de
análise específicos.

As experiencias contidas neste dossier son froito de procesos
colectivos, levados a cabo por distintas persoas, de maneira
individual ou a través de agrupacións. En tódalas experien
cias ten participado de maneira activa algunha/s das persoas
que forman parte da cooperativa Hábitat Social.
A Coruña, 1 de setembro de 2016

