
Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2014/2015

Centre de Cooperació al Desenvolupament

Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados

Nom de la persona seleccionada: María Viana Miedes
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: Alumne
Categoría/cargo

Centre/departament: Escola d'Arquitectura de València
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Jornades de formació i debat. "MÉS QUE UNA CASA: Processos Col·lectius i Models 
Título del proyecto o acción Alternatius d'accés i tinença de l'habitatge"

Data de començament: 6 novembre
Fecha de inicio

Data d’acabament: 7 novembre
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: La Col·lectiva. Carrer Cura Planells 2, Cabanyal
Lugar de desarrollo
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(Només si és procedent) 
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora:
Institución colaboradora

País:
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica

Descripció de les activitats dutes a terme:

Descripción de las actividades realizadas

El projecte s'inicia amb la creació d'una pàgina a les xarxes socials, Processos Col·lectius i Models Alternatius al voltant de 

l'Habitatge, una pàgina on arreplegar, donar difusió, compartir vídeos, referències, textos, articles...al voltant dels temes a tractar 

en les jornades, per tal de fer una mena d'introducció i contextualització de cara a la gent interessada. A més de ser una eina de 

difusió de les activitats, on s'han anat fent posts diaris durant el procés del projecte.

Les activitats realitzades es materialitzaren en dos dies de jornades obertes de formació i debat que anomenarem: "MÉS QUE 

UNA CASA: Processos Col·lectius i Models Alternatius d'accés i tinença de l'habitatge"  amb la següent programació:

Divendres 6 de novembre

17.30h - Xerrada a càrrec de Raül Roberts de l'associació i cooperativa SostreCívic, de Barcelona. 

Noves formes d'habitar. Activació del patrimoni en desús i models de cooperativa d'ús.

Experiència 6 Claus per la Masoveria Urbana. De l'okupació a la cessió d'ús.

19.00h - Preguntes i debat amb els i les participants al voltant de les qüestions plantejades en la xerrada.

Assistents: 60 persones aproximadament

Dissabte 7 de novembre

11.30h - Xerrada a càrrec d'Eva Morales, professora de la Universitat de Màlaga i co-creadora de la plataforma 

mesqueunacasa.org

Procesos colectivos para la activación y puesta en uso de viviendas vacías.

Experiència Las Corralas. La lucha por el derecho a la vivienda en Sevilla

13.00h - Preguntes 

14.30h - Dinar popular en la terrassa del local amb els i les participants.

17.00h - Debat obert amb convidats i participants al voltant de les qüestions clau i els eixos més importants que es posaren 

damunt de la taula en les xerrades i debats anteriors.

Assistents: 40 persones aproximadament
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

- Donar a conèixer que hi ha diferents models alternatius d'accés a l'habitatge més inclusius que facen valdre el dret a ús d'un 
habitatge, en enfront del seu valor de canvi, com forma de garantir l'accès a un habitatge digne / Considerem que s'ha obert una 
porta cap a eixe coneixement, tot i que no s'ha pogut profunditzar, s'han pogut mostrar d'una forma molt resumida i resoldre 
alguns dels dubtes que han aparegut al llarg de les Jornades.

- Visibilitzar referències d'experiències concretes d'aquestes alternatives i els seus processos col·lectius implícits, principalment en
el nostre territori. / Assolit

- Tractar de trobar col·lectivament sinergies i possibles punts en comú entre els referents i les experiències dutes a terme en 
altres llocs i la situació actual del barri del Cabanyal, per tal de ser capaços de tindre eines per a proposar i desenvolupar altres 
maneres d'entendre l'accés a l'habitatge, tant en el barri com a la ciutat de València. / S'ha assolit en el sentit de què s'ha generat
un debat al voltant d'aquest tema, ens hem trobat amb diferents opinions i veus, però és complicat aplegar a solucions o mesures 
concretes, almenys de manera estructural.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

- Apropar experiències i referències de projectes i processos reals al voltant de l'habitatge a les persones assistents

- Apropar la situació del barri als convidats (SostreCívic i Eva Morales) i establir vincles entre els seus projectes i experiències en 
altres llocs i la realitat del Cabanyal

- Generar inquietuts, reflexions, dubtes i qüestionaments al voltant d'aquestos temes

- Reunir a diferents persones, col·lectius, agents de dins i fora del barri en un mateix espai per a debatre, confrontar i intercanviar 
opinions i punts de vista diferents

- Al llarg del procés d'organització de les jornades: generar sinergies i apropaments en els actors i actrius del barri, sobretot en 
col·lectius i associacions

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.) 
- Cartells A3 per a difondre les jornades i fullets amb la programació i descripció de l'esdeveniment, repartits en llocs de referència
tant en el barri del Cabanyal, com en la UPV i en alguns punts concrets de la resta de la ciutat, i utilitzats per a la difusió en les
xarxes socials.
- Creació de la pàgina de Facebook Processos Col·lectius i Models Alternatius al voltant de l'Habitatge  on s'ha publicat tot el
material de difusió i l'esdeveniment de les jornades.
- Enregistrament i edició d'un video de presentació, que es va visionar a l'inici de les jornades el divendres.
- Enregistrament del so de totes les xerrades e intervencions de les jornades, i en audiovisual una part de les jornades.
- Fotografies
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Material de difusión Solicitado 30

TOTAL 29,6

Gastos de transporte Solicitado 470

TOTAL 383,3

Gastos de personal (honorarios y manutención) Solicitado 650

Dietas 346,44

Honorarios 303

TOTAL 649,44

https://www.facebook.com/events/505038579670522/%20
https://www.facebook.com/RevoltaHabitatge/?fref=ts

