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Presentació
Estem encantats de presentar-te la memòria d’Enginyeria Sense Fronteres Catalunya (ESF
Catalunya) del 2009. El document recull el conjunt d’activitats que hem estat treballant
des d’aquesta casa, així com testimonis i entrevistes a una mostra dels qui formem l’entitat,
per convidar-te a conèixer-nos una mica millor. I és clar, tot ben amanit amb l’entusiasme
i entrega que caracteritza les persones que constituïm ESF Catalunya!
El 2009 ha representat un any molt important des del punt de vista institucional, s’ha dut
a terme la reestructuració interna de l’associació, fruit de la reﬂexió feta l’any anterior amb
l’ anomenat “mapa de processos”. Paral·lelament, s’han realitzat nombrosos tallers i trobades per tal de reﬂexionar com volem ser i quina ha de ser l’estratègia de l’associació per als
propers cinc anys. El resultat d’aquest esforç del voluntariat, dels socis i sòcies d’ESF Catalunya i de l’equip tècnic, ha estat la redacció de la planiﬁcació estratègica 2010-2014.
Per altra banda, i directament lligat a l’interès de l’associació per reforçar i consolidar el
discurs ideològic de cadascuna de les àrees, les activitats al Nord han crescut notablement.
Avui podem dir que aquestes són, cada cop més, un punt de trobada entre la cooperació i
l’activisme. Destaquem en aquest període la intensa activitat de la campanya “El preu de
l’abundància, drets humans a les fosques”, que ha fet una important tasca de formació i
denúncia a l’activitat desenvolupada per les indústries extractives. També la campanya “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia” segueix el seu ritme frenètic, i és de subratllar
l’avanç que s’ha fet en la consolidació de la feina amb els operadors públics d’aigua.
Per últim, cal ressaltar el treball en xarxa que va conformant el nostre discurs i les activitats al voltant de la sobirania alimentària. Aquest també ha estat un any molt important en
l’àmbit de la formació, ja que l’entitat ha conformat un itinerari formatiu pel voluntariat
més antic i, sobretot, per als nous voluntaris i voluntàries, amb l’objectiu que se sentin
acompanyats en el camí que els apropa a l’associació.
En aquest primer any de treball amb el mapa de processos en marxa i la nova estructura de
l’entitat, hem continuat amb el mateix ritme d’activitat pel que fa al Sud. S’ha engegat un
nou projecte a Paraguai amb la Vía Campesina com a contrapart.
Any rere any, la família que conforma ESF Catalunya segueix lluitant per a vèncer les injustícies socials i mediambientals, treballant en xarxa i amb la il·lusió i alegria necessàries
perquè aquesta tasca de responsabilitat es pugui portar a bon terme. El nou repte que
se’ns presenta davant de la crisi econòmica generalitzada passa per consolidar i enfortir el
projecte que per a tots/es nosaltres representa ESF Catalunya, un projecte a llarg termini
que no hauria de ﬂaquejar en aquest context. A banda, és necessari associar-se i fer pressió conjuntament amb la resta d’entitats del tercer sector per reclamar el compliment del
Pacte Contra la Pobresa i continuar lluitant per que el 2012 el 0,7% del PIB es destini a
AOD, la crisi no ha de ser una excusa.
T’engresquem, un cop més, a participar de l’impuls d’aquesta associació, ja que es gràcies
a persones com tu que aquest projecte és possible!

Junta Directiva,
ESF Catalunya

Memòria ESF Catalunya 2009

3

Som ESF Catalunya
PER UNA TECNOLOGIA AL SERVEI DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ

606 socis i sòcies,

100 voluntaris i voluntàries,
24 persones contratades.
“Una vegada esgotat el període de l’última
planiﬁcació estratègica (2007-2009) que
havia portat a terme l’entitat, teníem un
nou repte: elaborar un nou pla que no només recollís què volem fer en els pròxims
cinc anys, sinó que, a més, ens donés
l’oportunitat de reﬂexionar entre tots i totes
què som i què volem ser. Així, ens varem
enfrontar a un conjunt de preguntes que
ens va conduir a un període de reﬂexió molt interessant.
A partir del juliol de 2009, s’ha portat a terme un conjunt d’activitats
on el voluntariat, els socis i sòcies de l’entitat i l’equip tècnic han
debatut sobre les línies polítiques de l’associació, així com sobre
les activitats que fa falta prioritzar en els pròxims temps per a assolir els objectius que entre totes ens hem marcat.
El resultat es recull en un document que ens ha de servir de pauta
i guia, però alhora també ha de ser una eina de millora constant de
l’associació perquè tots i totes les que formem part d’ESF Catalunya ens sentim còmodes”.
Ana Gris,
Presidenta d’ESF Catalunya

Principis
Aconfessionals,
independents vers partits polítics o
altres entitats i sense afany
de lucre.
Entenem la Cooperació com
un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent
beneﬁci mutu, i el Desenvolupament com un procés en
evolució, interdependent i
sostenible, que no pot imposar limitacions a les diferents
cultures i que ha de contribuir
a augmentar la participació
ciutadana i el paper de la societat civil.

4

Al Sud, treballem sempre en
col·laboració amb una contrapart: una organització local
sense afany de lucre, que,
juntament amb ESF Catalunya, diagnostica les necessitats a la zona i la millor via
per a solucionar-les. Les contraparts també participen en
l’organització dels cursos al
Nord. Més enllà dels projectes, entenem la relació amb
les contraparts com un compromís comú de transformació política i social.

ESF Catalunya som una associació multidisciplinar formada per
professionals, docents i estudiants organitzats en grups de treball.
Treballem conjuntament per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions
del Sud, respectant sempre les característiques culturals i tècniques.

83%

Equip

13,7%

3,3%
Socis i Sòcies
Voluntariat
Personal contractat

Junta Directiva 2009
Presidenta: Ana Gris, 29 anys.
Enginyera Química. Voluntària
d’ESF Catalunya des de l’any
2003. Va entrar participant
en algunes activitats del grup
d’ESF Catalunya a la Universitat, ﬁns que va començar a
treballar a la seu el 2005. A
partir de llavors, forma part del
grup d’aigua i del d’Argentina.
Vicepresidenta: Macarena Maffet, 27 anys. Enginyera Química. Voluntària d’ESF Catalunya des del 2002. Va entrar
formant part del grup Universitat però després es va unir al
grup d’Argentina. El 2004 va
estar a El Salvador com PCR i
posteriorment al grup El Salvador. El 2006 va treballar com
a becària al Pla Director i el
2007 va començar a participar
a la Junta.
Secretari: Aleix Cubells, 26
anys. Enginyer Naval. Participa a ESF Catalunya des de
2006. Va començar al grup de
Perú arribant a ser el coordinador. El 2008 va estar a Perú
per a realitzar una avaluació
d’un projecte d’energia eòlica
i va treballar en el desenvolupament de metodologies de
planiﬁcació energètica rural.
En tornar de Perú va entrar a
la Junta. Actualment està al
grup d’Energia i Indústries Extractives.

Obra del sistema d’abastament a la comunitat d’El Charcón,
El Salvador. (ESF Catalunya, 2009)

Tresorera: Carme Cervero, 32
anys. Enginyera de Camins,
Canals i Ports. És membre
d’ESF Catalunya des de 2006,
integrada al grup de Moçambic, i actualment és membre
de la Junta.
Vocal Nord: Ventura Fernández,
35 anys. Soci des de 2004.
Inicialment va col·laborar com
a voluntari del grup Argentina, participant de projectes
d’aigua d’ESF Catalunya amb
el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ha participat
també amb el grup El Salvador
col·laborant en formacions de
topograﬁa amb la contrapart
AQUA. Voluntari actualment
del grup de la campanya “Aigua de tots: Un dret i no una
mercaderia”.
Vocal Sud: Jorge Plumed, 31
anys. Enginyer de Camins. Voluntari d’ESF Catalunya des de
l’any 2000. Va entrar formant
part del grup d’ESF Catalunya
a la Universitat, col·labora al
grup de projectes d’Argentina
amb el qual va realitzar la seva
tesina.
Vocal Federació: Cristian Bajardí, 32 anys. Enginyer de Camins. Voluntari d’ESF Catalunya des de 2001. Participa al
grup de projectes de Camerun.
A més, és membre de la Junta de la Federació Espanyola
d’Enginyeria Sense Fronteres
des de l’any 2004.
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SUD: Cooperació per al desenvolupament
Durant el 2009, s’ha començat a treballar per consolidar una estratègia a nivell node est de la Federació
d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF Catalunya, ESF
València, ESF Balears, ESF Navarra, ESF Aragó i ESF
País Basc), entesa com un pas més per enfortir les estratègies de
les contraparts i de les diferents ESF que treballen en un mateix
país al Sud. L’objectiu ha estat coordinar el mapa d’activitats i dotar de major coherència les línies de treball que se segueixen al
Sud, consolidant alhora, el seu esquema de ﬁnançament.
Més enllà del qüestionament que ens puguem fer sobre els criteris
deﬁnits en el marc de la Declaració de París (acord establert a nivell de governs on no queda clar quina participació han de seguir
ni la societat civil ni les ONGs), des d’ESF Catalunya continuem
apostant per l’establiment d’aliances amb contraparts i altres organitzacions al Sud amb les quals compartim una mateixa visió
del desenvolupament. Però també, per brindar suport a les administracions públiques sensibles a un desenvolupament just i a la
protecció dels Drets Humans, perquè creiem que unir els esforços
i complementar estratègies constitueix un ferm punt de suport per
a la transformació social que perseguim. Treballem així per aconseguir no només que l’ajuda al desenvolupament sigui més eﬁcaç,
sinó també perquè se sàpiguen mesurar els seus impactes.
En aquest camí compartit amb les nostres contraparts locals, hem
anat madurant en un aprenentatge conjunt. A mesura que les nostres intervencions s’arrelaven a processos socials locals en marxa, impulsats per les mateixes entitats, comunitats i moviments
socials, els nostres projectes han anat evolucionant, sempre que
aquests actors i les seves necessitats ho han demanat. I això ha
estat així perquè el procés seguit ens ha ensenyat que el desenvolupament de les capacitats en temes d’accés a serveis bàsics només
és possible si apostem per un enfortiment associatiu al Sud. No
només per gestionar serveis sostenibles, sinó també per reforçar els
posicionaments polítics de les comunitats afectades pels conﬂictes
socioambientals.
Aquest procés d’acompanyament no és possible sense la nostra
contrapart, que és l’actor que des d’ESF Catalunya legitimem com
a facilitador del procés al Sud, més enllà del seu paper protagonista
en la gestió de l’ajuda i en l’execució de les activitats d’un projecte. La conﬁança mútua i la transparència són valors que fomenten
les nostres aliances institucionals, perquè no creiem en la lògica
intervencionista però sí en l’horitzontalitat de les nostres relacions
projectades en un projecte comú. A més, el procés de planiﬁcació
estratègica que hem iniciat aquest 2009, ens ha permès afegir elements de reﬂexió autocrítica, així com identiﬁcar quines línies de
treball hem de reforçar per donar més sentit a aquesta sinergia institucional, per reforçar així el vincle entre els programes de cooperació del Sud amb la Incidència Política al Nord. Tot això, per donar
veritable coherència a la totalitat de les accions en què creiem, per
aquesta transformació social per la qual lluitem.

Susana Agüera i Marian Gómez,
tècniques de projectes de l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.
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Mapa elaborat per Beatriz Sureda, voluntària de comunicació d’ESF Catalunya
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Aigua i Governabilitat
El Salvador
Durant el 2009, s’ha continuat treballant
principalment en la planiﬁcació hídrica des
del vessant d’abastament i sanejament, com
també des del punt de vista de l’afectació de
possibles explotacions mineres. S’ha reforçat
el treball iniciat al 2008 a les noves zones de
treball dels departaments de La Paz i Cabañas, i s’ha continuat treballant a La Libertad.
La nova situació política del país ha plantejat una nova etapa de
relacions amb les administracions públiques. Encara que continua
l’absència de legislació en matèria hídrica, s’ha observat una nova
actitud d’ANDA, l’entitat operadora d’aigua majoritària al país, amb
un interès renovat cap a les zones rurals, obrint-se així nous espais
de participació amb la societat civil.

Seguretat en Abastament
d’Aigua Potable a Municipis
Rurals de La Libertad
Contrapart: ACUA.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya / ESF Balears.
Pressupost: 477.723 €
Termini: 2008-2010
Desemborsament ESF Catalunya 2009:
10.241,22 €
Finançadors: Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú, Diputació de Tarragona,
Govern Balear, UIB, CETIM, CETILL.

A La Libertad s’ha ﬁnalitzat la infraestructura per al proveïment
d’aigua a Tilapa. Al Charcón s’ha executat el 80% de la infraestructura i s’ha iniciat el treball a Las Morenas, amb l’elaboració
de la carpeta tècnica. Així mateix, s’ha assolit la legalització de
l’operador supracomunitari ASAPS, que de moment aglutina vuit
comunitats rurals amb sistema d’abastament. A La Paz s’ha arribat
a un acord amb ANDA per abastir les comunitats El Lazareto i La
Carbonera.
Pel que fa a la planiﬁcació, s’ha portat a terme l’aixecament i el
processament d’informació a 41 comunitats del municipi de Chiltiupán (La Libertad), 19 comunitats a San Isidro (Cabañas) i 7
cases a San Pedro Nonualco (La Paz).
A més, durant el 2009 s’ha continuat amb les accions de sensibilització i organització de comunitats a La Libertad, treballant amb
unes 30 comunitats per a l’enfortiment de l’organització comunitària i la sensibilització al voltant del dret humà a l’aigua, a través
de tallers i de programes radials.
S’ha iniciat el treball amb tres ajuntaments a La Libertad, que
comparteixen tres conques hidrogràﬁques per al desenvolupament
d’agendes hídriques municipals i se n’han deﬁnit els abastaments
amb els ajuntaments i comunitats.
També s’ha donat suport a les xarxes de la societat civil per a la defensa del dret a l’aigua. S’han realitzat 10 seminaris sobre l’aigua
amb participació de sectors governamentals i socials i s’han publicat cinc butlletins, posant de manifest diversos conﬂictes actuals.
Finalment, el conﬂicte causat a Cabañas per la implantació de
l’empresa minera Pacíﬁc Rim ha desencadenat una ona de violència incloent assassinats de líders comunitaris i d’un activista.

Inauguració d’una font pública d’aigua a Tilapa, El Salvador. (ESF Catalunya, 2009)

Programa Proaigua: Reducció
de la vulnerabilitat a àrees
empobrides a través de la gestió
sostenible de recursos hídrics amb
enfocament de conca hidrogràﬁca.
El Salvador
Contrapart: ACUA/CDC/AMC/ADES.
Associacions ESF participants:
ESF ApD / ESF Catalunya / ESF Galícia.
Pressupost: 3.085.379 €
Termini: 2008-2012
Desemborsament ESF Catalunya 2009:
248.463,91 €
Finançadors: ACCD, AECID, CICCPC.

Reunió de treball al Fòrum Ilobasco a La Libertad, El Salvador. (ESF
Catalunya, 2009)
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Moçambic
A Moçambic ha ﬁnalitzat la col·laboració amb
l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
(ACCD)
iniciada el 2007,
després d’acabar les
construccions
previstes per a la millora de les condicions
d’abastament d’aigua i energia dels tres
centres de salut de Chicomo, Río das Pedras i Murrie, del districte de la província
de Inhambane.

Millora de l’abastament d’aigua
i energia a 3 centres de salut a
Massinga (Inhambane)
Contrapart: Direcció Provincial de Salut
de Inhambane.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya
Pressupost: 230.000 €
Termini: 2008-2009
Desemborsament ESF Catalunya 2009:
142.874,87 €
Finançadors: ACCD.

Durant el 2009 s’ha portat a terme la capacitació, a nivell de districte, en manteniment preventiu dels sistemes d’abastament
d’aigua i energia, que ha culminat amb la
implementació d’un protocol d’actuació
amb la ﬁnalitat d’afavorir la continuïtat de
l’acció. També s’han rehabilitat les infraestructures del sistema fotovoltaic del Centre
de Salut de Tanguane, complementant les
accions preses pel servei Districtal de Salut,
Dona i Acció Social de Mabote
Perforació d’un pou a Massinga, Inhambane. (ESF Catalunya, 2009)

Argentina
Durant l’any 2009 ha ﬁnalitzat la Fase II del projecte, que s’ha executat en conjunt amb les organitzacions que
conformen el Moviment Nacional Camperol Indígena (MNCI). Entre els beneﬁciaris d’aquest projecte es compten
famílies camperoles, indígenes o habitants del conurbà de les províncies de Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy,
Salta, Córdoba i Buenos Aires. L’acció s’ha desenvolupat en tres eixos: l’enfortiment organitzatiu mitjançant un pla
de capacitació en gestió integral de recursos hídrics i generació de mecanismes de participació; la construcció de
mòduls demostratius d’infraestructura comunitària; i diverses línies d’investigació per a la planiﬁcació integral del
recurs hídric, amb el suport del SIG.
El Dret a l’Aigua resulta un dels pilars fonamentals en les lluites quotidianes de les organitzacions camperoles i periurbanes, per tant, una vegada ﬁnalitzada aquesta fase, s’inicien altres accions conjuntes que posen l’accent en el compliment d’aquest
Dret. S’apunta cap als espais de diàleg i incidència en les polítiques públiques referides a aquest sector, amb l’objectiu de pal·liar el desproveïment actual i la lluita desigual pel recurs al territori entre les famílies camperoles i l’avanç de l’agronegoci i la megamineria, grans
consumidors i contaminadors d’aigua.
En aquesta nova fase se sumen dues organitzacions més: la Taula Camperola del Nord Neuquino i Girs.

Construint el Dret a l’Aigua a les Comunitats
Camperoles Indígenes d’Argentina
Contrapart: CENEPP – APENOC- CAXI- SERCUPO- MOCASEMCC-UST-UJJOC- Red Puna – Encuentro Calchaquí - MOCAMI.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya, ESF València, ESF Navarra, ESF Balears.
Pressupost: 420.446,05 €
Termini: 2008-2009
Finançadors: AECID,Govern Balear, Govern de Navarra, Corts
Valencianes, Ajuntament de La Roca, Ajuntament de San
Cugat.

Projecte “Construint el Dret a l’Aigua a les Comunitats Camperoles Indígenes d’Argentina”. (ESF Catalunya)
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Serveis Urbans i Ciutadania
Moçambic

Camerun
El Programa Barris a Camerun continua amb
la seva intervenció als 15 barris d’aquesta segona fase del projecte.
En relació amb la facilitació de l’accés a
l’aigua, s’han construït dos pous, s’han ﬁnalitzat els dos dipòsits del sistema de proveïment del barri d’EBA i s’han realitzat les
extensions de la xarxa d’aigua potable dels barris de Nkom Nkana
Plateau, Melen 8A i la resta de barris de la vall de Mingoa, amb un
total de 1600 metres de canalització. Així mateix, s’han construït
31 fonts públiques.
En l’àmbit de la gestió de l’aigua, els comitès d’animació dels barris i els principals actors estatals relacionats amb la gestió del recurs hídric han començat a treballar en l’elaboració d’un reglament
intern per assentar les bases de funcionament de les xarxes, condicions de les connexions, utilització de fonts i costos d’operació.
A nivell social, s’ha treballat en el pla de formació integral del teixit
associatiu del barri, realitzant-se 249 tallers, amb un total de 2630
assistents. En aquest sentit, s’ha donat especial èmfasi a la integració de l’associació dels comitès d’animació dels barris i al col·lectiu
de dones i joves. El component socioeconòmic compta amb 25
grups en les diferents etapes de generació de negocis locals i s’han
signat dos convenis amb empreses de microﬁnances per a garantir
un fons de garantia que els doni suport.

Aquest segon any d’intervenció al barri de
Maxaquene A ha servit per a treballar en la
consolidació dels elements que es consideren
bàsics per al seu funcionament i projecció de
futur. A nivell social, s’ha enfortit el rol de
la OCB (Organização Comunitária de Base),
donant suport a la creació de grups de treball especíﬁcs en l’àmbit del sanejament i
l’educació sanitària, que han portat a terme accions formatives i de
sensibilització en el sinus de les famílies del barri. Per altra banda,
aquests mateixos grups de treball han gestionat la selecció de les
famílies beneﬁciàries per a la construcció de latrines.
S’han executat els 637 metres previstos de drenatge pluvial iniciant, alhora, un procés participatiu per a determinar les iniciatives locals sostenibles que assegurin el manteniment i, per tant, el
correcte funcionament de la infraestructura construïda. Durant el
2009, després de la ﬁnalització de l’aixecament de la parcel·lació
del barri i de la delimitació de la trama urbana a la zona d’actuació,
s’ha continuat el procés de planiﬁcació urbanística. Per al seu
bon desenvolupament s’ha creat un Comitè Tècnic que es reuneix
mensualment, on estan representats tant el barri com els departaments municipals pertinents, així com les ONG’s presents al barri
d’actuació. La formalització del procés de planiﬁcació urbanística
culmina amb el Conveni que se signarà amb el municipi de Maputo,
legitimant el procés.

Programa de millora de la qualitat de vida a barris
d’hàbitat informal de Yaundé

Projecte de millora dels Serveis Urbans al Barri de
Maxaquene a Maputo

Contrapart: Environnement, Récherche et Action, ERA-Cameroun.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya.
Pressupost: 1.676.462,2 €
Termini: 2008-2010
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 483.977 €
Finançadors: UE, ACCD, Secretaria de Joventut, Àrea Metropolitana de Barcelona, CICCPC, CCD-UPC, CETIB, CITOP, Ajuntament de Rubí, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Vilanova.

Contrapart: Asociaciaçao Mozambicana para el Desenvolvimento Comunitario (AMDEC), Facultade de Arquitectura de la
Universidade Eduardo Mondlane
Associacions ESF participants: ESF Catalunya.
Pressupost: 339,743 €
Termini: 2008-2009
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 253.880 €
Finançadors: ACCD, CCD-UPC, Caixa d’ Enginyers, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Just Desvern,
Ajuntament de l’Hospitalet, Ajuntament de Rubí, Ajuntament
de Lleida.

Reunió amb la comunitat al barri d’Elig-Effa, Camerun. (Albert Masias,
2009)
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Personal de l’equip de treball de les obres de vialitat al barri de Maxaquene, Maputo. (ESF Catalunya, 2009)

Energia i Indústries Extractives
Zona Andina (Perú, Equador, Bolívia)
El PAER, que va ﬁnalitzar aquest 2009, ha continuat desenvolupant projectes demostratius als tres països,
l’enfortiment pedagògic del CEDECAP, com a centre difusor de tecnologies i bones pràctiques sectorials, i el suport
als conﬂictes ambientals relacionats amb l’energia.
El CEDECAP ha aconseguit introduir a la curricula educativa l’ús, gestió i manteniment de sistemes de generació
elèctrica amb energies renovables per a les zones rurals aïllades de la regió. S’ha continuat impartint cursos, tallers i
seminaris entre institucions internacionals i s’han realitzat quatre esdeveniments internacionals, com la XIII Trobada
Llatinoamericana de Petits Aproﬁtaments Hidroenergètics (ELPAH).
Alhora, al 2009 s’ha consolidat la implementació de projectes provinents del primer procés de planiﬁcació energètica i l’elaboració de
dos nous plans d’electriﬁcació a nivell regional i provincial, així com una transferència realitzada a l’Equador i Bolívia. En relació als
projectes energètics demostratius destaca el “Sistema col·lectiu d’aerogeneració a petita escala per a l’electriﬁcació rural a El Alumbre”.
S’ha culminat la instal·lació d’11 aerogeneradors de baixa potència i s’ha continuat amb l’enfortiment de les capacitats en l’ús, operació
i manteniment dels sistemes.
A Bolívia, se li ha donat seguiment als sistemes de cuines solars, cuines eﬁcients de llenya, dutxes solars i micro xarxa.
Alhora, s’han fet esforços per donar visibilitat a la problemàtica ambiental tant a l’Equador, Bolívia i el Perú, com a Catalunya, mitjançant
diferents jornades de difusió i sensibilització, així com l’organització de diverses campanyes relacionades.

Programa Andí
d’Electriﬁcació
Rural i accés a les
Energies Renovables (PAER)
Contrapart: ITDG,
GRUFIDES, CINER,
MOSOJ CAUSAY,
FEDETA, RLCAS.
Associacions ESF
participants:
ESF Catalunya,
ESF Navarra,
ESF València.
Pressupost:
1.151.093,00 €
Termini:
2005-2009
Desemborsament
ESF Catalunya
2009: 80.342 €
Finançadors:
Ajuntament de
Barcelona, ACCD,
Ajuntament de
Girona, UdG, CCDUPC.

Muntatge d’una placa solar a San José, Equador. (ESF Catalunya, 2009)

Equador
A Orellana (Equador), l’objectiu principal
és contribuir a minimitzar la vulnerabilitat
ambiental de les comunitats afectades pels
impactes socials i ambientals de l’activitat
extractiva petroliera, així com avançar en la
implantació de projectes d’electriﬁcació amb
energies renovables.
El Grup Tarragona d’ESF Catalunya treballa en l’enfortiment de les
capacitats d’institucions públiques i de la societat civil de la província d’Orellana, així com en activitats encaminades a realitzar un
millor seguiment, vigilància i denúncia dels impactes mediambientals negatius que provoca la indústria extractiva petroliera.
Dins del suport que se li està donant al Comitè de Drets Humans
d’Orellana, a l’Oﬁcina de Dret Ambiental (ODA) i a la Xarxa de Líders Comunitaris:
- S’ha continuat realitzant monitoratges periòdics per al seguiment de la contaminació en els punts escollits pels promotors
ambientals, elaborant un SIG per identiﬁcar i sistematitzar
més fàcilment aquesta informació.
- S’han continuat les activitats de formació i sensibilització,
així com l’assessorament i acompanyament a les comunitats afectades. Alhora, l’equip legal de l’ODA i del municipi
d’Orellana, continua portant a tràmit les denúncies ambientals presentades per les comunitats.
- S’han realitzat diferents activitats de difusió: programes radiofònics, enregistrament d’un documental sobre casos emblemàtics a Orellana i un altre tipus de material que s’emprarà
en les activitats de formació i sensibilització sobre els impactes de les activitats relacionades amb el procés extractiu.
- Les activitats d’incidència política s’han centrat en
l’elaboració de propostes de descentralització de competències ambientals i en la realització d’un manual d’anàlisi comparada de legislació ambiental.
Paral·lelament, el Grup Girona d’ESF Catalunya treballa la promoció de les energies renovables a les zones rurals de la província.
Memòria ESF Catalunya 2009
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Equador
En concret, es van realitzar les proves de tres turbines de riu a la
comunitat de San José. S’ha reforçat el sistema de seguretat i ﬂotació. La greu sequera que afecta els pobles amazònics del nord de
l’Equador, afecta també el nivell del cabal i el rendiment de les turbines, pel que s’ha decidit complementar aquests sistemes amb la
instal·lació de sis SFV, com a suport o implementació d’un sistema
híbrid. També es va donar suport al Govern Municipal en aspectes
de planiﬁcació energètica.

El 2009 també s’ha iniciat a la ribera del riu Napo l’acostament
amb les comunitats a través de la REDCORN i es va començar una
anàlisi per proveir d’energia elèctrica algunes d’elles. Interessa especialment la situació de possible explotació del bloc ITT al Parc
Nacional Yasuní, que ha generat un gran rebuig en la població i
organitzacions de la zona.

Consolidació de les
turbines de riu com a
sistema d’energia renovable per a les comunitats

Enfortiment de la governabilitat ambiental a la
província d’Orellana (Fase 1
i 2)

Contrapart: Govern Municipal
d’Orellana.
Associacions ESF participants: ESF Catalunya.
Pressupost: 40.730 €
Termini: 2009
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 28.459 €
Finançadors: Ajuntament de
Girona, Diputació de Girona,
UdG, Ajuntament de Platja
d’Aro.

Contrapart: Red de Líderes
Comunitarios Ángel Shingre,
Gobierno Municipal de Orellana, INREDH.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya
Pressupost: 481.345 €
Termini: 2008-2010
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 176.992 €
Finançadors: ACCD, URV, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Reus, Ajuntament de
Salou, Ajuntament de Cambrils,
Ajuntament de Valls.
Taller pràctic de monitoratge ambiental a Orellana, Equador. (ESF Catalunya, 2009)

Muntatge d’una nova bassa per a una turbina de riu a Orellana, Equador.
(ESF Catalunya, 2009)

Incorporació de la planiﬁcació energètica com a
política municipal al cantón d’Orellana
Contrapart: Govern Municipal d’Orellana.
Associacions ESF participants: ESF Catalunya.
Pressupost:20.205 €
Termini: 2009
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 5.690 €
Finançadors: Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, UdG.

Transport dels suports per als panells fotovoltaics a Orellana, Equador. (ESF Catalunya, 2009)

Suport a la conservació ambiental de la Ribera del
Napo a través de l’enfortiment comunal i la consolidació d’iniciatives econòmiques sostenibles
Contrapart: Govern Municipal d’Orellana.
Associacions ESF participants: ESF Catalunya.
Pressupost: 319.003 €
Termini: 2009-2011
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 2.685 €
Finançadors: AECID

Projecte de suport a la conservació ambiental de la Ribera del Napo. (ESF Catalunya, 2009)
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Perú
Fruit del PAER, s’han generat activitats de
millora de la gestió ambiental, que pretenen
enfortir les capacitats locals, tant de la societat civil com de les administracions locals
directament afectades.
La conca alta del Jequetepeque concentra una
gran vulnerabilitat davant de l’expansió dels
projectes miners a Cajamarca i per això s’està enfortint l’aliança
entre actors locals, per millorar la gestió i la vigilància ambiental.

• S’ha començat l’estudi: “Disseny Institucional del Sistema
Regional d’Àrees de Conservació de Cajamarca (SRAC Cajamarca)”
• S’ha continuat amb les campanyes de monitoratge d’aigua i
sediments.
• S’ha sistematitzat en un document l’assessorament legal a
comunitats afectades per les conseqüències de l’activitat minera:
- Choropampa, afectada per un vessament de mercuri.
- Alto - Perú - Ubicació de Parc Natural i Zona intangible
municipal i concesionada a una empresa minera.
• S’han continuat implementant metodologies de gestió ambiental local amb personal tècnic i funcionari de gerències
regionals i municipalitats.
• S’ha avançat amb el procés d’Ordenació Territorial i Zoniﬁcació
Ecològica i Econòmica enfortint la CTR (Comissió Tècnica
Regional)
• S’ha continuat el treball amb comunitats dels districtes de
Bambamarca, Hualgayoc i San Marcos, realitzant diversos
tallers sobre medi ambient i mineria.

Bolívia
El projecte pretén desenvolupar i difondre el
coneixement, les capacitats humanes i tecnològiques necessàries per a millorar l’accés a
l’energia a les comunitats rurals bolivianes, en
aquelles zones que han quedat fora dels plans
d’interconnexió elèctrica, amb l’objectiu de
millorar els serveis bàsics de la població i atenuar la pressió sobre els recursos energètics
tradicionals a la zona.
La intervenció es desenvolupa en dos eixos:
- Sensibilització i formació de capacitats per a l’energització sostenible a la zona de treball.
- Implementació d’infraestructures i serveis.
Després d’identiﬁcar les comunitats i realitzar mesuraments de
vent s’han instal·lat un total de 12 sistemes d’aerogeneració a Turc
i Challapata, i 12 sistemes de plaques solars fotovoltaiques a Garrot
(Pocona) i Challapata per a les famílies on el recurs eòlic és més
baix. En tots els casos s’han creat comitès de gestió per donar-li
seguiment als sistemes.

Enfortiment dels processos de gestió pública ambiental a la conca del Jequetepeque
Contrapart: GRUFIDES, Comité de Desarrollo de la Cuenca del
Jequetepeque, Govern Regional de Cajamarca.
Associacions ESF participants: ESF Catalunya.
Pressupost: 216.573,91 €
Termini: 2008-2010
Desemborsament ESF Catalunya 2009: 61.003 €
Finançadors: Diputació de Barcelona, Agència Catalana de
l’Aigua, Caixa d’Enginyers 08, CETIVG i Grup 0,7.

Realització d’enquestes a la ribera del Jequetepeque, Perú.
(ESF Catalunya, 2009)

Millora de l’accés
a l’energia a les
comunitats rurals de
Bolívia
Contrapart: CINER,
MOSOJ CAUSAY.
Associacions ESF participants:
ESF Catalunya, ESF
Navarra.
Pressupost:
277.836,24 €
Termini: 2008-2010
Desemborsament
ESF Catalunya 2009:
97.095 €
Finançadors: AECID,
Govern de Navarra.

Bateries per a la micro xarxa del projecte “Millora de l’accés a l’energia a
les comunitats rurals de Bolívia”. (ESF Catalunya, 2009)
Memòria ESF Catalunya 2009
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NORD: Formació, sensibilització, incidència i
investigació
El model de desenvolupament i de consum
insostenible del Nord, la utopia del creixement inﬁnit i unes relacions comercials injustes són, moltes vegades, un obstacle per
al desenvolupament dels països empobrits.
Per tant, no pot canviar-se una situació només actuant al Sud, és necessari incidir
també al Nord perquè el canvi sigui global,
incloent governs, món empresarial i societat civil.
En aquest sentit, la incidència política, com
a mecanisme de desenvolupament social,
és una línia de reﬂexió i treball molt important per a l’associació. Així, des del 2008
l’entitat va prendre una decisió estratègica
per dotar de més coherència el treball desenvolupat al Sud i al Nord: es van integrar
en una mateixa àrea de coordinació les activitats de formació, sensibilització, incidència i investigació per a l’acció política, allò
que en el món de la cooperació denominem
Educació per al Desenvolupament.
Des de l’Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres treballem mitjançant campanyes de sensibilització i incidència política per a la construcció d’una societat més
justa i equitativa entre el Nord i el Sud. Tot
això, a través de l’enfortiment d’una ciutadania activa que sigui motor de canvi i desenvolupi espais democràtics participatius
reals.
Per altre banda, promovem accions de
sensibilització i incidència política amb
l’objectiu d’inﬂuir en l’elaboració i implementació de polítiques públiques, perquè
les administracions reconeguin l’accés a
l’aigua, l’energia i la sobirania alimentària
com a drets universals, fomentant així un
consum sostenible i responsable.

El 2009 ha estat per nosaltres un any
d’aliances en temes de sobirania alimentària i energia i de consolidació de diferents
espais de treball amb els operadors públics
d’aigua. A més, s’han portat a terme diverses campanyes, jornades i seminaris.

Acció reivindicativa de la Campanya “Practica L’Off: Menys consum energètic, més drets humans”
pels carrers de Barcelona. (ESF Catalunya, 2009)

“Fins no fa gaire, la mesura d’una entitat venia donada per la quantitat
i el volum de projectes, per tot allò que es feia directament als països
empobrits, i que, amb molta sort, tenia un cert ressò aquí, a casa nostra, en forma d’una sensibilització més aviat descriptiva. Afortunadament, de mica en mica, aquesta percepció ha anat modiﬁcant-se, passant a ser la referència d’altres aspectes menys visuals, potser menys
atractius, com ara el compromís, la militància i la tasca d’incidència.
Avui dia, algunes entitats saben que l’autèntica palanca del canvi, de la transformació, s’ha
de moure aquí, a casa nostra, i que la tasca que es desenvolupa als països empobrits, a banda
d’un exercici gran de solidaritat, ens permet ser testimonis i recollir arguments per a fer aquella incidència, necessària i imprescindible per a aconseguir revertir la situació d’injustícia a la
qual, com a entitat, volem fer front. I penso que la nostra entitat està entre aquelles que ha
fet aquesta aposta, de forma decidida, i que reconeix, en l’actual model econòmic i social, les
autèntiques causes estructurals de les desigualtats que mirem de combatre.”

Lluís Basteiro,
membre de la campanya
“Aigua de tothom: Un dret i no una mercaderia”
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Educació per al Desenvolupament
Grup Universitat d’ESF Catalunya
Molts i moltes creiem que el futur està en mans dels joves i de forma indirecta en l’ensenyament que reben, la qualitat del sistema educatiu i la investigació. Des de les universitats i centres d’investigació s’ha de treballar per al progrés, i per això és important incidir en el
concepte d’Educació per al Desenvolupament (EpD), un aprenentatge basat en valors com la solidaritat, la igualtat, la inclusió i la cooperació. Les seves accions pretenen pal·liar la mancança de visió social que es té de la tecnologia i la ciència, donant a conèixer la Tecnologia
per al Desenvolupament Humà (TPDH) i poder fer realitat la sensibilització de futurs professionals en els sectors de la infraestructura, la
planiﬁcació, la indústria, les noves tecnologies, etc. Aquests han de disposar de les eines i habilitats necessàries que els permetin prendre
decisions coherents amb els principis de solidaritat, desenvolupament i ètica social.
Creieu que el món universitari català està
preparat per convertir-se en un espai per a
la formació, la generació i la difusió de coneixement al voltant de l’EpD i la TPDH dins
l’àmbit de la Cooperació Internacional?

Dani Mora,
voluntari del Grup Universitat
Amb quin objectiu es posa en marxa el Grup
Universitat?
El grup Universitat neix amb la intenció de
servir com a vincle entre els problemes de
la societat i la Universitat conscienciant a
aquestes dels problemes tant del Nord com
del Sud i la seva relació.
A més, el Grup Universitat serveix com a
vincle entre ESF Catalunya i la Universitat, i
més enllà d’això, és un nucli de gent crítica
i sensibilitzada amb els problemes socials
i, en especial, la seva relació amb la Universitat. Cal afegir que és una bona manera
d’apropar als estudiants la feina que es fa a
ESF Catalunya.
I en quin context particular?
El seu àmbit d’actuació és la Universitat. És
un grup format per estudiants i això li confereix un caràcter particular, ja que respon
a les lògiques del món universitari. Com a
grup és molt dinàmic, tant pel relleu dels
seus membres com per la gran varietat de
temàtiques i activitats.
Quina és l’educació que contribueix al desenvolupament?
Es tracta d’una educació on prevalguin els
valors que nosaltres impulsem, com són la
cooperació, la sostenibilitat, la capacitat crítica, etc. Valors que veiem que manquen en
la nostra societat, i en concret a l’enginyeria
i a la Universitat.

Cal fomentar la participació de la Universitat en els processos de desenvolupament al
Sud, la qual no es podrà dur a terme si no
hi ha una educació/conscienciació al Nord
que la impulsi. Sí que existeixen iniciatives
en aquest sentit des de la Universitat, com
ara el CCD (Centre de Cooperació al Desenvolupament), però la Universitat és molt
gran, aplega gent de totes les ideologies.
Molts professors tenen idees conservadores,
i l’empresa pesa molt.
Quins són els reptes de l’EpD a la Universitat?
Fer entendre que la cooperació no només
és Sud, que les polítiques impulsades des
d’aquí, així com el consum i les accions del
dia a dia tenen conseqüències.
I les mancances actuals del sistema educatiu en aquest àmbit?
Tot i que la Universitat s’ha implicat en
molts aspectes en l’àmbit de la cooperació,
encara tenim un sistema educatiu que no
transmet uns valors solidaris. Sinó que ens
ofereix una educació destinada majoritàriament al treball en l’empresa. Parla per si
sol el fet que la presència d’empreses privades a la Universitat sigui cada cop més
gran. Encara que el discurs es revesteixi de
paraules com “sostenibilitat” i “valors humans”, la realitat no sempre hi respon. Per
exemple, considerem hipòcrita que es parli
de valors humans en una càtedra ﬁnançada per ENDESA, o que entre les empreses
col·laboradores amb la UPC hi constin empreses armamentístiques.

Quines han estat les principals activitats del
grup aquest any?
El darrer any varem dur a terme diverses
campanyes, com pot ser la dels “Conﬂictes
Armats”, una “Setmana pel Consum Responsable” que va consistir en l’exposició
“Consume hasta morir”, diverses representacions de la performance “el Pozo” i un
taller de contrapublicitat. També es van
publicar dues edicions de la revista Pachamama i es va fer un cicle de documentals.
A més, hem col·laborat per tal de promoure
l’associacionisme universitari a les “Jornades Culturals de Camins” i a la festa de
l’ETSEIB, així com amb el BACC, per tal de
promoure l’ús de les bicicletes entre la comunitat universitària en el lliurament de les
bicicletes Bicicampus.
Com es pot implicar la gent de la Universitat
en el grup?
Cadascú decideix el seu grau d’implicació:
o bé es manté informat sobre les convocatòries, o participa en la difusió, o passa a
formar part del grup aportant part del seu
temps, idees, inquietuds, etc.
Què pot aportar el fet d’estar vinculat a un
grup com aquest? Que t’aporta a tu?
T’aporta una altra visió, és un espai crític
que pretén ser transformador del seu entorn, inclòs l’entorn personal. En un grup
com aquest et pots formar en temes que no
t’expliquen a classe, com ara temes de sobirania alimentària, conﬂictes i problemàtiques al Sud, aigua, models de consum...
A més, aprens a treballar en grup, sobretot a prendre les decisions col·lectivament.
De totes les coses que m’ha aportat a mi,
destacaria el fet de conèixer gent que estudia en àmbits similars als meus i que té
les mateixes inquietuds que jo, participar
en l’associacionisme a la Universitat, aprofundir en temes dels quan no en tenia gaire
coneixements i nous punts de vista, etc.

Contacta amb el Grup Universitat d’ESF
Catalunya a universitat@esf-cat.org
Memòria ESF Catalunya 2009
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Energia i Indústries Extractives
L’activitat de les indústries extractives (IIEE) causa
greus impactes ambientals, socials, econòmics i polítics. Els països rics en recursos naturals no són els seus
principals consumidors, però en canvi sí són els que
sofreixen aquests impactes.
Així, l’objectiu de la Campanya “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques” és impulsar un canvi de l’actual model de consum, denunciant els impactes que aquest ocasiona, i incidir sobre
els seus actors: sobre les empreses, exigint-lis responsabilitats pels
impactes que causen les seves activitats; sobre els governs, reclamant coherència en les polítiques públiques vinculades amb els
recursos naturals; i sobre els consumidors, sensibilitzant-los sobre
l’impacte que el nostre consum diari causa en els drets humans de
moltes poblacions.
Aquest any la campanya s’ha aproximat al gran públic amb activitats de formació, sensibilització i incidència: Ens ha ensenyat el
signiﬁcat de “Practicar L’Off i no la Guerra”. Ens ha mostrat la
persecució que sofreixen els activistes de drets humans a través
de l’anomenada “Operación Diablo”. Ens ha donat eines i coneixements mitjançant un curs online “d’Introducció a les indústries
extractives per a una acció ciutadana eﬁcaç”. Així mateix, s’ha continuat donant suport als processos en els quals es reclamen i exigeixen responsabilitats per danys ambientals o vulneració de drets
humans a les empreses extractives.

Què pretén transmetre el nom de la campanya?
“El preu de l’abundància, drets humans
a les fosques” resumeix la realitat que es
viu als dos pols oposats del planeta. D’una
banda, en el nostre entorn vivim enlluernats per l’abundància, gaudint de l’accés
a tants productes com l’imaginari humà és
capaç d’extirpar massivament del planeta.
En aquest estat d’èxtasi consumista, tant la
vulneració dels drets humans com els impactes ambientals associats a les indústries
extractives que es donen als països d’on
s’extreuen els recursos naturals, queden absolutament a les fosques.
Per aquest motiu, una de les línies de treball del grup pretén revertir la situació
d’invisibilitat d’aquests impactes entre la
societat i les autoritats polítiques del nostre país. Per això, prioritzem la veu dels activistes ambientals i socials que viuen als
entorns de zones d’extracció de petroli, gas
i mineria, permetent-los divulgar la realitat
que des dels interessos de les transnacionals i els mitjans de comunicació moltes
vegades s’oculta. Un exemple d’això van ser
les jornades que un any més es van celebrar
a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Allà es va debatre sobre l’estat de la qüestió,
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Taller pràctic sobre el “Risc Energètic” organitzat pel Grup d’Energia i
IIEE a la trobada anual de socis i sòcies de la Federació d’ESF.
(ESF Catalunya,2009)

destacant el paper de l’energia com a motor
de desigualtats.

cia de Carlos Taibo. L’acte el varem ﬁnalitzar
amb una bicicletada popular.

Què podem fer com a consumidors per revertir la injusta situació energètica vigent?

Quins riscos pateixen els activistes ambientals que treballen el tema de les IIEE? Qui
és el Diable i per què el persegueixen?

Hem de ser conscients de les implicacions
del nostre propi consum, saber què hi ha
darrere de la cadena de valor de tot producte i actuar en conseqüència, des d’anar en
transport públic a comprar productes alimentaris locals i de temporada o qualsevol
cosa que se’ns ocorri, els petits canvis són
poderosos. Tanmateix, la nostra acció no
s’ha de quedar aquí i hem de predicar amb
l’exemple estenent, a quantes més persones
millor, els nostres hàbits de consum. De manera que el consum responsable s’estengui
i sigui la pròpia base social qui exigeixi als
governs i als grups de poder un canvi en les
polítiques a gran escala.
Sota aquestes premisses, a la tardor es va
presentar la campanya “Practica L’off. Menys
consum energètic, més drets humans” que
realitzem conjuntament amb Entrepobles, el
Centre d’Estudis Africans i Medicus Mundi.
Es van utilitzar les instal·lacions de transports públics de Barcelona i per a la seva
inauguració varem comptar amb la presèn-

Els defensors de drets humans es troben
constantment en situació de vulnerabilitat
per la seva tasca de defensa de drets socials i ambientals davant les activitats de
les indústries extractives. Diablo és el pare
Marco Arana, membre de l’ONG GRUFIDES,
contrapart d’ESF Catalunya al Perú, i defensor dels drets ambientals. Contra ell es
va organitzar un operatiu anomenat “Operación Diablo”, amb l’objectiu d’amenaçar
i acovardir els membres d’aquesta organització i obligar-los a cessar en la seva lluita.
L’operatiu de vigilància va ser organitzat per
l’empresa de seguretat de la minera Yanacocha, que opera a la regió nord del Perú, a
Cajamarca. El documental “Operación Diablo” ens explica només un dels exemples
existents d’amenaces i pressions a les que
estan sotmeses les persones defensores de
drets humans.

Com es pot recolzar als activistes que treballen dia a dia la problemàtica de les IIEE?

Com es pot fer un seguiment exhaustiu dels
impactes de les IIEE?

Doncs des de la campanya recolzem aquests
activistes no només difonent la seva problemàtica, sinó contribuint amb la seva formació. Per això, s’ha elaborat un curs online
sobre indústries extractives i drets humans,
dirigit principalment a aquelles persones
que treballen dia a dia amb la problemàtica
d’aquestes indústries. L’objectiu és millorar
l’acció col·lectiva ciutadana en defensa dels
drets de les poblacions afectades per les activitats extractives. D’aquesta forma, es posaran en contacte activistes de tota l’Amèrica
Llatina amb diﬁcultats similars en el seu
treball| diari de denúncia i seguiment de les
indústries extractives, i podran així compartir
experiències i informació, alhora que es doten de més i millors eines per la seva tasca.

Amb l’objectiu de sumar forces i unir estratègies davant aquesta problemàtica, la campanya valora molt positivament el treball en
xarxa i per això participa en la Plataforma
de Seguiment de les Indústries Extractives
(PSIE). La PSIE està formada per entitats
catalanes i de la resta de l’Estat que treballen en aquest àmbit. Es considera important
donar visibilitat a la PSIE, i per a això s’ha
elaborat una web (www.extractives.org) que
recull informació per països i temàtiques sobre les esmentades indústries. A més, de les
reunions de seguiment que s’han realitzat
durant el 2009 s’ha iniciat una línia de treball en col·laboració amb diverses entitats
de la PSIE, compareixent en les comissions
de drets humans i solidaritat del Parlament

català i del Congrés dels Diputats, per exigir
coherència en les seves polítiques en temes
relacionats amb aquestes indústries.

Grup d’Energia i Indústries Extractives,
ESF Catalunya

Presentació de la Campanya “Practica L’Off: Menys consum energètic, més drets humans” a l’estació dels FGC de Plaça Espanya, a Barcelona.
(ESF Catalunya, 2009)
Memòria ESF Catalunya 2009
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Aigua de tothom:
Un dret i no una mercaderia
L’aigua és un bé comú i no es pot mercantilitzar. El reconeixement de l’aigua com a Dret Humà és un punt de partida, no d’arribada. Sota aquestes premisses va néixer la
campanya d’Aigua d’ESF, que des dels seus inicis ha defensat una gestió pública, democràtica, amb participació
social i transparent del recurs. La campanya pretén desenvolupar un discurs holístic de l’aigua i, per això, treballa
en xarxa amb organitzacions expertes i aborda la problemàtica de
la mercantilització. Així mateix, busca que els operadors públics es
converteixin en un actor de cooperació i segueix treballant perquè
algun operador públic català realitzi alguna col·laboració públicapública (PUPs).

El 2009 ha estat l’any de la consolidació de diferents espais de
treball amb els operadors públics d’aigua. En l’àmbit internacional,
s’ha participat en la Global Water Operators Partnership Alliance
(GWOPA d’UN Habitat), en la Reclaming Public Water i en la xarxa
d’activistes acadèmics WaterLat, entre d’altres. En l’àmbit nacional, a més d’organitzar xerrades, seminaris i tallers, s’ha treballat
amb l’objectiu de reforçar el sistema institucional dels països per
a una adequada gestió del sector de l’aigua que afavoreixi la gestió
pública, integral, transparent i participativa, dins del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.

tal de reduir a la meitat, per a l’any 2015,
el percentatge de persones sense accés a
aigua potable i a serveis bàsics. Així, les accions a impulsar busquen afavorir la gestió
integral del recurs hídric, enfortir una governança del sector de l’aigua promovent la
gestió pública, transparent i participativa
del recurs, així com adoptar mecanismes
que millorin la qualitat de l’ajuda en els països més deprimits de l’Amèrica Llatina.

César Guia,
membre de la Campanya “Aigua de tothom:
Un dret i no una mercaderia”

Durant el 2009 la campanya ha treballat
molt en l’àmbit internacional. Quines són
les principals aliances establertes? Quines
conseqüències tenen?
Aquest any s’ha participat en la Global
Water Operators Partnership Alliance, s’ha
constituït l’Associació Estatal d’Operadors
Públics d’Aigua i Sanejament i s’ha creat la
plataforma llatinoamericana per a la promoció dels Acords de Cooperació Públic i Comunitaris. En aquest sentit, tot el treball fet
en l’àmbit internacional amb la Reclaiming
Public Water ha contribuït a que la nova
Water Facility de la Unió Europea inclogui
una partida pressupostària especíﬁca per a
les col·laboracions entre operadors públics
d’aigua.
A dos anys de la posada en marxa del Fons
d’Aigua i Sanejament, com valores el seu
funcionament?
El Fons per a l’Aigua es va constituir el novembre del 2007 per part del Govern espanyol, amb l’objectiu estratègic de contribuir a fer efectiu el Dret Humà a l’aigua i
contribuir al compliment dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per
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No obstant això, el procés d’implementació
del Fons està sent llarg i tortuós. Com ja
hem vingut denunciant des d’ESF Catalunya, la seva gestió no està sent transparent
i s’han atorgat projectes que contradiuen
els objectius del mateix. Una falta de transparència que es manifesta en l’assignació
de 300 milions al BID el 2008 sense un
reglament, o els projectes aprovats el 2009
sense el Consell Assessor. I projectes que
incompleixen els principis ètics, com per
exemple els 11 milions d’euros a l’operador
privat d’aigua i sanejament de Cartagena
d’Índies (Colòmbia), Aigües de Cartagena
(AGCAR), pertanyent al grup d’Aigües de
Barcelona (Agbar). O també el cas de Santa
Marta (Colòmbia), on es van assignar cinc
milions d’euros per a unes obres incloses en
el programa d’obres de Metroagua, concessionària d’aigües de Santa Marta, en mans
de l’empresa Canal Isabel II (en procés de
privatització).

Què va passar al Fòrum Mundial de l’Aigua
d’Istambul?
El març de 2009 el Moviment Global per
la Justícia de l’Aigua va tornar a denunciar la il·legitimitat del Fòrum Mundial de
l’Aigua, perquè en realitat és un Fòrum organitzat per les grans corporacions privades
de l’aigua a través del Consell Mundial de
l’Aigua (CMA). Així, es va aconseguir que

25 països, entre els quals estava Espanya,
signessin una declaració complementària
impulsada per la societat civil, en la qual es
demanava que l’aigua fora reconeguda com
un Dret Humà. També es va aconseguir que
16 d’aquests signessin una petició perquè
el següent Fòrum Mundial, el 2012 a Marsella, sigui organitzat per Nacions Unides i
no per les grans corporacions de l’aigua, a
través del Comitè Mundial de l’Aigua.

I ara, cap a on es dirigeix la campanya?
La campanya segueix creixent i nodrint-se
del treball que centenars d’organitzacions
estan desenvolupant a tot el món. Seguirem
la contínua lluita pel dret a l’aigua i per una
nova gestió pública i comunitària del recurs,
fent cada vegada més partícips als actors
implicats per assolir les premisses de la
campanya, com són les organitzacions de la
societat civil, sindicats, operadors públics
d’aigua i sanejament, etc., per potenciar
els partenariats públic-públics. També seguirem fent incidència sobre aquells actors
implicats en el sector de l’aigua. D’aquesta
manera continuarem reforçant les xarxes
internacionals i nacionals, i participant en
accions per incidir també en la ciutadania,
com l’exposició “Aigua, Rius i Pobles”.

Sobirania Alimentària
Amb el repte d’incidir en les estructures de poder que
legislen sobre el model de producció i distribució dels
aliments. Amb el propòsit de sensibilitzar a la població
sobre les causes i conseqüències de l’actual situació de
fam al món. Amb l’objectiu complert de donar suport als
moviments i xarxes que treballen per a un model sobre
la base de la Sobirania Alimentària (SA) tant al Sud com al Nord.
Amb tot això, el grup de SA d’ESF Catalunya busca la implicació
ciutadana per a fer de l’Alimentació i l’Agricultura una lluita més
àmplia i representativa.
El 2009 ha estat un any d’aliances per al grup, que encara que
va néixer a la ﬁ del 2005 ja ha engegat diverses iniciatives com
l’organització de xerrades i seminaris de formació, l’edició d’un conte infantil, la participació en la Revista Educació i Sostenibilitat o la
creació de diferents materials divulgatius.
Acció reivindicativa en el marc de la II Setmana Estatal de Lluita contra
els transgènics i per la Sobirania Alimentària (Guillaume de CROP / FV,
2009)

En quin moment es troba el grup de SA?
Durant el 2009 ens hem consolidat com
a grup en relació amb l’associació i a les
altres ESF amb les que treballem la SA
(ESF València, ESF Navarra i ESF Balears).
Paral·lelament, ens hem embarcat en un
projecte d’investigació sobre els petro-aliments, que ens ha permès aprofundir en
aspectes molt concrets però poc desenvolupats al nostre territori. D’altra banda, hem
seguit avançant en la coordinació amb els
altres grups de Sobirania Alimentària de la
federació d’ESF, aproﬁtant les diferents experiències dels grups per a aportar-nos idees
mútuament en els projectes que s’anaven
realitzant.

Aquest any us heu adherit a l’ASAP. Ens
podríeu explicar en que consisteix aquesta
aliança i per què ESF s’ha unit a la lluita?
L’any passat es va engegar a diferents regions de l’Estat espanyol l’Aliança per la
Sobirania Alimentària dels Pobles (ASAP).
Aquest espai representa un procés de construcció política l’objectiu de la qual és la
mobilització social per la Sobirania Alimentària. El procés català va començar a
la tardor, i varem participar en les primeres
trobades, identiﬁcant aquest com un espai
estratègic i necessari. Apostem pel treball
en xarxa, per l’articulació entre el camp i
la ciutat, per l’aprenentatge i la lluita conjunta.

Falta coneixement i formació sobre la Sobirania Alimentària?

Com es pot implicar la ciutadania en la lluita per la Sobirania Alimentària dels pobles?

En general, cada cop més gent vinculada a
entitats, col·lectius i moviments socials té
coneixements relacionats amb l’agricultura
i l’alimentació, i podríem dir que amb la Sobirania Alimentària. A casa nostra, des del
grup de SA d’ESF Catalunya treballem bastant la formació en aquest sentit. Així, el darrer any hem dimanitzat dues Aravades (una
sobre transgènics i l’altre sobre el contingut de l’ideari i els nostres posicionaments
polítics) i puntualment hem aportat la part
alimentària a la campanya d’ESF Catalunya
El preu de l’Abundància: Drets Humans a
les fosques.

La implicació es pot induir a diferents nivells. A escala individual, a través del suport
a les alternatives (consum crític i aposta per
l’agrogeologia) i a escala col·lectiva, a través
de la participació en col·lectius i grups de
sensibilització i incidència política.

A més, el conte de La colla pessigolla segueix en activitat, i durant la tardor es van
realitzar sessions de conta-contes a biblioteques públiques de Tarragona i Reus. Aquesta publicació pretén sensibilitzar a petits i
grans sobre les conseqüències del model
supermercadista, sota una història simple
però que desperta empaties on s’explica.

Un exemple i un canal de fàcil accés pot
ser la convocatòria estatal que va tenir lloc
el passat mes d’abril, la Setmana de Lluita
Anti-Transgènica i per la Sobirania Alimentària en el marc del Dia de la Lluita Camperola. Durant aquesta setmana es van realitzar moltes i diferents activitats, que van
culminar en la primera Manifestació Estatal
Unitària del moviment per la Sobirania Alimentaria.

Grup de Sobirania Alimentària,
ESF Catalunya.

De totes maneres, creiem que cal reforçar la
vessant pràctica del nostre discurs, hem de
reformular les nostres vides alimentàries i
hàbits de consum, en aquest aspecte tenim
tot un repte en quant a formació dins de
l’entitat.
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Publicacions
Colecció ESFeres:
ESFeres 5
L’aigua es queda
sense crèdit El negoci
de l’AOD al sector de
l’aigua
Aquest informe estudia, analitza i conﬁrma que
els crèdits FAD promocionen i faciliten la internacionalització de l’empresa espanyola als països
empobrits, alhora que destrueixen les capacitats
locals de crear un teixit industrial propi. En
aquest sentit, els crèdits concedits per a realitzar projectes relacionats amb la gestió de l’aigua
no es diferencien dels crèdits atorgats a altres
sectors. Per aquest motiu existeixen proves suﬁcients per a aﬁrmar que els crèdits FAD no són
l’instrument més adequat per a lluitar contra la
pobresa.

Autors: Dani Gómez-Olivé i Gemma Tarafa.
Investigadors de l’Observatori del Deute en
la Globalització (ODG).
Mapes: Miró, Universitat Politècnica de València i ODG.
Edició en castellà.

Llibres:
Instruments Jurídics
per a la protecció
i Defensa dels Drets
Ambientals Aplicats a
les activitats Hidrocarburíferes
Equador manté des de fa més de tres dècades
una política de desenvolupament de la seva economia basada en l’explotació petroliera, mentre
que són altres els que aproﬁten aquests recursos
del subsòl. Fins al moment no s’ha assolit establir els costos ambientals pels impactes generats
i encara menys, deﬁnir qui hauria d’assumir els
costos. L’objectiu d’aquest manual és enfortir
les capacitats dels subjectes de les institucions
públiques i de la societat civil de les províncies
amazòniques petrolieres, encaminades a realitzar
un millor seguiment, vigilància i denúncia dels
impactes ambientals negatius que provoca la indústria extractiva petroliera.

Editor: Luis Ángel Saavedra, de INREDH.
Autor: Wilton Guranda Mendoza, coordinador de l’Àrea Jurídica INREDH Comunicacions.
Isbn 978-9978- 980-20-0 | Pàgs 247
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ESFeres 6
Deute a Canvi d’Aigua
La trampa de les
iniciatives de reducció de deute extern
i els processos de
privatització d’aigua a
l’Àfrica subsahariana
L’obligació de fer front als pagaments de deute
extern és una llosa per als països empobrits que
obstaculitza enormement els seus processos de
desenvolupament. Aquest estudi analitza la relació entre les iniciatives de cancel·lació de deute
i els processos de mercantilització de l’aigua en
l’Àfrica Subsahariana, una de les regions més
castigades tant pel mecanisme del deute extern
com pel problema de la manca d’accés a l’aigua
potable i sanejament.

Autora: Irene González Pijuan, membre
d’ESF.
Coautora: Iolanda Fresnillo Sallan, investigadora de l’Observatori del Deute en la Globalització (OGD).
Mapes: Pau Miró, Universitat Politècnica
de València i ODG.
Edició en català.

Estudi comparat de
dret ambiental
Equador, Perú, Bolívia
i Espanya

Obra d’anàlisi comparativa de la legislació ambiental que estudia diferents casos concrets per
a entendre la rellevància de la nova institucionalitat ambiental i el seu impacte sobre les activitats extractives, la conservació de les àrees
naturals protegides i l’exercici pràctic dels drets
per part de les comunitats afectades. A més de
la legislació dels països andins, també s’examina
la d’Espanya, ja que moltes empreses espanyoles
operen a Equador, Bolívia i Perú.

Editor: Luis Ángel Saavedra, de INREDH.
Autor: Wilton Guranda Mendoza, coordinador de l’Àrea Jurídica INREDH Comunicacions INREDH.
Isbn 978-9978- 980-21-7 | Pàgs 256

Xarxes de Dignitat
Documental sobre la vulneració
dels drets humans i ambientals a
l’Equador.

ESFeres 7
L’ADA:
L’amenaça europea
sobre l’aigua a Centreamèrica
La política comercial de la UE ha prioritzat els
interessos comercials de les transnacionals
d’origen europeu per sobre de les condicions
socials i ambientals de les poblacions més vulnerables dels països del Sud. Especialment preocupant s’ha convertit l’interès comercial pels
serveis de proveïment i sanejament d’aigua potable i també per aquells sectors ambientalment
més controvertits (generació elèctrica i activitats
extractives). En aquest estudi s’analitza quins
poden ser els impactes de l’Acord d’Associació
entre la UE i Centreamèrica, especialment sobre
l’aigua de la regió.

Autor: Quique Gornés, membre d’ESF.
Edició en castellà.

Aigua, un dret i no una
mercaderia
Propostes de la societat
civil per a un model públic d’aigua
Els processos de mercantilització i privatització
de l’aigua, impulsats per les Institucions Financeres Internacionals (IFIs) al servei de les grans
empreses transnacionals, estan provocant que
més d’una sisena part de la població mundial no
tingui accés a l’aigua en quantitat i qualitat suﬁcient. A la primera part d’aquest llibre s’analitzen
les grans polítiques d’aigua promogudes per les
IFIs (Banc Mundial), agències de donants (Unió
Europea) i organitzacions multilaterals (Organització Mundial del Comerç). A la segona, es presenta la resposta de la societat civil a les conseqüències d’aquestes polítiques en la vulneració
dels drets socials bàsics, com l’accés a l’aigua.
Es destaquen casos de lluita davant les polítiques
imperants i la construcció d’alternatives des dels
moviments socials que defensen l’aigua com un
bé comú i que ha de ser gestionat des del sector
públic amb participació i control social.

Jaume Delclòs (coord.)
Icaria Akademeia, 103. | Ecología humana.
Isbn 978-84-9888-067-0 | Pàgs 255

Formació
Formació reglada, no reglada i documentació.
ESF Catalunya impulsa la Formació a través de 3 línies de treball:

FORMACIÓ REGLADA
En col·laboració amb la Formació de Postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya, ESF Catalunya ha ofert durant el curs
2008-2009:
l 4a Edició del Màster en Enginyeria
Aplicada a la Cooperació per al Desenvolupament Humà.
l 5a Edició del Postgrau en Cooperació
Internacional:Tecnologies per al Desenvolupament Humà, format per dos cursos
d’especialització: Cooperació Internacional: Gestió de Projectes d’Enginyeria i
Aplicacions d’ Enginyeria per al Desenvolupament Humà: Energia, Desenvolupament
agropecuari i TIC.
l 2a Edició del Postgrau en Ajuda
Humanitària i Tecnologies per al Desenvolupament Humà, format per dos cursos
d’especialització: Cooperació Internacional: Enginyeria i Ajuda Humanitària i
Aplicacions d’Enginyeria per al Desenvolupament Humà: Serveis Urbans, Aigua i
Construcció.

Camp-a-Ment sobre “l’A, B, C de la crisi, manual de transformacions” a Sant Feliu de Pallerols, La
Garrotxa. (ESF Catalunya, 2009)

FORMACIÓ NO REGLADA
Durant el 2009 s’han realitzat en modalitat
on line, els següents cursos d’introducció:
l 6a Edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia per al Desenvolupament Humà.
l 5a Edició Gestió de Projectes de Cooperació Internacional de Base Tecnològica.
l 3a Edició Projectes d’Abastament
d’Energia en Zones Rurals.
l 7a Edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia per al Desenvolupament Humà.
l 6a Edició Gestió de Projectes de Cooperació Internacional de Base Tecnològica.
l 3a Edició Aigua i Desenvolupament
Humà.
S’han realitzat sessions presencials
anomenades Aravades. Dins d’aquestes
sessions s’han tractat temes com el deute
i l’aigua a l’Àfrica, els preus del petroli, les
centrals nuclears, la Sobirania Alimentària,
etc.

Taller “Agro-business e hiper-consum, per un canvi de las dinàmiques alimentàries” al Camp-a-Ment a
Sant Feliu de Pallerols (ESF Catalunya, 2009)

DOCUMENTACIÓ
El 2009 s’ha publicat el
número 8 dels Quaderns
Internacionals de Tecnologia per al Desenvolupament Humà (TDH).

El tema central són les Tecnologies de
la informació geogràﬁca.
Per a més informació pots visitar la
pàgina web: www.cuadernos.tpdh.org
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PCR

Programa de Coneixement de la Realitat

A través de diferents línies de treball, ESF Catalunya ha impulsat i fomentat, al llarg de
tota la seva història, tant la sensibilització i incidència com la formació, la investigació i la
documentació. L’any 2009 es va deﬁnir l’Itinerari Formatiu que és necessari que segueixi el
nou voluntariat a l’entrar a l’entitat. Aquest contempla tant les sessions presencials com les
no presencials, permetent la possibilitat de participar en els projectes que ESF Catalunya
desenvolupa al Sud, amb activitats de suport orientades a la Tecnologia per al Desenvolupament Humà, que denominem (PCR).
Es tracta d’una experiència de convivència en realitats socioculturals molt diferents de les
habituals, que els hi permet qüestionar tant el propi sistema de valors com les capacitats
tècniques que s’estan estudiant a les escoles d’Enginyeria.
Xavier Esparrich, PCR al Pla Director de Recursos Hídrics de El Salvador ens conta la seva
experiència.
Quina és la problemàtica de les comunitats rurals de El Salvador?
Fa uns anys l’Agència
Nacional d’Aigües ja
va dir que estava desbordada,
anunciant
que se centraria en millorar els sistemes
d’aigües de les zones urbanes, deixant totalment desemparades les comunitats rurals.
Malauradament, no hi ha medis ni voluntat
política per solucionar les seves carències
d’abastament d’aigua.
I com ha contribuït la teva feina en la lluita
diària de les comunitats?
El Pla Director i, en general el projecte d’ESF
Catalunya a El Salvador, té un doble objectiu. Per una banda, aporta solucions tècniques als problemes puntuals i localitzats
d’abastament, entenent l’aigua com un Dret
Humà bàsic. Per l’altre, busca l’apoderament
de les comunitats perquè siguin elles mateixes les que abanderin la lluita pels seus
drets en general.
Així, què ha suposat per les comunitats rurals
de El Salvador la vostra estada?
El que ens hagués agradat que hagués suposat, encara està per avaluar, i és demostrar-los
que si no tenen aigua no és ni per limitacions
tècniques, ni orogràﬁques, ni per la seva manca de capacitats de gestió, sinó per manca
de voluntat política. Nosaltres els volíem demostrar que tenen possibilitats de tenir un
sistema comunitari autònom d’abastament
d’aigua, propietat de la comunitat, gestionat
per la comunitat i sostenible. El nivell adquisitiu d’una comunitat pot limitar la creació
d’infraestructures d’un sistema d’abastament
d’aigua, però en cap cas la seva gestió continuada en el temps.
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I per tu què ha suposat l’estada?
Molt. Ha estat una gran oportunitat per integrar una petita part dels coneixements tècnics
en un entorn social on poden ser necessaris.
Això és molt i molt gratiﬁcant.
Quines són les lliçons apreses?
Que la voluntat política i la voluntat social són
forces a tenir en compte en projectes aparentment tècnics o d’infraestructures.
I les desapreses?
Porto 5 anys estudiant en un sector molt tecnòcrata, com és l’aeronàutica. Aquest projecte és tan complex, enriquidor i hi juguen
tants paràmetres que l’optimització tècnica
sona banal davant altres conﬂictes com són
els socials, polítics, administratius, etc. M’he
adonat que en tecnologia poques coses se solucionen per sí soles. La tècnica és tant sols
una eina al nostre abast, la bona solució serà
aquella que utilitzi aquesta eina degudament
integrada en l’entorn.
A la universitat t’ensenyen a buscar la solució matemàticament o físicament perfecta a
un problema. A l’aeronàutica, la F1, etc. els
esforços sempre van canalitzats en una direcció: la recerca de la perfecció física. En
aquests projectes, en canvi, els esforços van
canalitzats a tots els sectors, són molt més
rics en matisos.
Perquè és important continuar la feina al
Nord?
Moltes realitats del Sud es deuen a les accions que tenen lloc al Nord. La nostra obligació com a coneixedors d’aquesta doble realitat és intentar intercedir en la mesura de les
nostres possibilitats a favor d’unes relacions
més justes.

Aquest any, els PCR han participat en el següent Itinerari
Formatiu:
1. Formació on-line: Voluntariat, Cooperació i Tecnologia per al Desenvolupament Humà.
2. Formació tècnica: Formació en GIS
i GPS, formació en Epanet, qualitat
d’aigües i sanejament i formació en
energies renovables.
3. Formació comú: Aravades (sessions presencials que es realitzen un
cop al mes) i un cap de setmana de
formació al juliol, en els que s’han
tractat temes com: metodologies
participatives, model energètic, crisi
ﬁnancera, treball en xarxes socials,
entre d’altres.
4. Estades al terreny: Durant el 2009,
22 estudiants van viatjar al Sud en el
marc d’aquest programa. Els PCR han
participat en les següents activitats:
Argentina
w Construcció del dret a l’aigua en
comunitats camperoles indígenes
d’Argentina.
Equador
w Identiﬁcació de la problemàtica socioambiental de la indústria extractiva petroliera a la zona i millora de les
capacitats d’institucions públiques i
societat civil per a realitzar un millor
seguiment, vigilància i denúncia.
w Recollida de dades per a la planiﬁcació energètica.
w Participació en la reparació de la
instal·lació de turbines ja existent i
suport d’aquesta instal·lació mitjançant plaques solars.
Moçambic
w Estudi de tecnologies apropiades
per l’aigua a zones rurals.
w Estudi de tecnologies apropiades
per abastament d’aigua a zones
rurals.
El Salvador
w Participació en les tasques desenvolupades pel Pla Director.
Perú
w Suport a la planiﬁcació energètica
a Iquitos.
w Suport a la planiﬁcació energètica
a Loreto.

Sobre gènere…

hi ha moltes coses per desaprendre

El Programa de millora de les condicions de vida als barris de
creació espontània de Yaundé (Camerun) arrenca l’any 2003, amb
l’objectiu de millorar les condicions de sanejament i accessibilitat
de cinc barris de la capital.
Un dels grans assoliments d’aquest programa va ser aconseguir
una implicació real de les persones beneﬁciàries, amb la creació
d’un teixit associatiu funcional i molt operatiu que ràpidament es
va apropiar el projecte. Així, es va posar en marxa la recaptació
d’entre el 8 i el 15% del total del ﬁnançament i es va desenvolupar, a la vegada, una capacitat autònoma per planiﬁcar i executar
altres projectes paral·lels que van revertir en la millora del barri. Al
mateix temps, des de la contrapart (ERA Camerun) es va desenvolupar un Pla Operatiu Anual amb un gran contingut social.
Però passat un cert temps, alguna cosa va començar a preocupar als tècnics i tècniques expatriades. Cada vegada el nivell de
participació en el projecte es ressentia, el deute s’acumulava i
es reduïa el percentatge de participació presencial i activa en les
activitats i espais de presa de decisions. Què estava passant?
L’accent es va posar acertadament en el problema de la participació; i d’aquí, en el misteri de l’acció col·lectiva i en les opaques
raons que desperten, o no, la motivació suﬁcient per implicar-se
en un projecte que reverteix en la millora de la pròpia qualitat de
vida. Com és possible que topem amb la fórmula inversa de a major
impacte percebut menor participació?

“L’aplicació de la perspectiva de gènere de manera transversal i integrada als
projectes de cooperació ens conduirà a
la igualtat i la justícia social”
La resposta la trobem a través d’una sèrie de preguntes senzilles:
on estaven les beneﬁciàries? On estava la potencial contribució de
les dones cameruneses? Quina pista, camí, carretera o font de nova
creació portava el segell i l’orgull de la seva participació?
Les dones eren absents en els espais públics de presa de decisions,
en els espais semipúblics estratègics, en les planiﬁcacions anuals,
en les línies pressupostàries, en les activitats programades, en els
objectius consensuats i els resultats formulats. El Mainstreaming,
ens va ensenyar el Programa Barris, és quelcom més que una paraula emprada en l’àmbit de la cooperació, atès que amb la meitat de la població fora d’aquest projecte, la legitimitat que s’havia
guanyat gràcies a un bloc ambiciós de treball social quedava sèriament qüestionada.

A partir de 2008, es posa en marxa un diagnòstic i una sèrie
d’accions transversals de gènere que s’estan aplicant actualment,
l’impacte de les quals encara no podem determinar. Però la lliçó
ha estat apresa: era un problema ﬁlosòﬁc sobre la Teoria de l’Acció
Col·lectiva o una falta d’interlocució amb totes i tots els beneﬁciaris a un mateix nivell? Era majoritàriament un problema d’absència
de perspectiva de gènere i de naturalització de la tradicional invisibilitat de les dones.

Participació femenina al projecte “Millora de les Condicions de vida als
Barris d’Hàbitat Informal de Yaundé”, Camerun. (ESF Catalunya, 2009)

Sabem que aquest és un error comú i antic que va més enllà de
la cooperació. Sabem que la perspectiva de gènere se’ns escapa i
que està absent en cadascuna de les nostres accions quotidianes.
Sabem que aquesta invisibilitat d’allò femení ha estat apresa. Ho
sabem per la manera patriarcal i eurocèntrica en què ens han ensenyat la història, que és el lloc des d’on ens analitzem a nosaltres i
a les altres persones; una història en què només existeix Rousseau,
i no Mery Wollstonecraft; Voltaire, i no Olympe de Gouges; Abelardo, i no Eloisa; Dalí i no Maruja Mallo… Sabem que hi ha moltes
coses per desaprendre.
El Programa Barris s’ha d’introduir a la història dels barris espontanis de Camerun com un espai d’obertura a la participació de
totes i tots, com una conquesta de totes les persones beneﬁciàries,
como una pertinença de les cameruneses i els camerunesos, sense
exclusions de cap tipus, amb vocació d’igualtat en un context de
diferència cultural (diferència només des de la nostra perspectiva
europea) i justícia social, sense por al valor universal de la igualtat
que clamen Martha Nussbaum o Wangari Maathai.
Per a nosaltres, el Programa Barris, ara ja arribant a la seva ﬁ, no
deixa de ser increïblement prolíﬁc en la producció de coneixement.
No deixa de sorprendre’ns quan, com si d’un ens viu es tractés,
ens interpel·la i apunta la necessitat de mirar a través del caleidoscopi, i no de la ullera de llarga vista, per aprendre d’ell mateix
i seguir avançant en la millora de la qualitat de la cooperació i de
la convivència.
Els impactes de la nostra determinació (aplicar la perspectiva de
gènere de manera transversal i integrada) es faran esperar, però
arribaran sense cap mena de dubte en forma d’igualtat, justícia
social i millora de les condiciones de vida per a totes les dones i
per a tots els homes.

Eloísa Piñeiro,
voluntària del Grup Camerun d’ESF Catalunya
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Informació econòmica
L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
és una entitat declarada d’utilitat pública per la

En els darrers anys, ESF ha crescut en termes
econòmics, en volum d’activitats, en nombre de
persones contractades, així com en socis i sòcies.
En aquest punt on ens trobem, podem aﬁrmar que
l’entitat té prou escala com per portar a terme activitats rellevants, amb capacitat d’incidir quant
a polítiques de desenvolupament i campanyes al
Nord, així com de generar intervencions al Sud
que aportin qualitat i se sumin als processos socials en marxa en diferents indrets.

Generalitat de Catalunya

A la memòria de l’any passat anunciàvem una
aproximació pressupostaria als 2 milions d’euros i
aquest any ja l’hem superat. Així, durant el 2009
l’execució i obtenció de recursos ha augmentat un
21% respecte l’any anterior. L’accés als programes plurianuals ha afavorit aquest augment, així
com un millor compliment dels volums d’execució
previstos.

L’enfortiment financer no es pot treballar independentment, sinó que ha d’alinear-se
amb l’enfortiment institucional i el de la base social, a partir de la visió i missió de
l’associació.

Despeses

Ingressos
FONS PÚBLICS

1.877.992

PROJECTES SUD

1.622.308

788.728

w Camerun

483.977

w Ajuntaments i Diputacions

325.157

w Zona Andina

474.256

w Administració espanyola

576.256

w El Salvador

396.266

w Unió Europea

187.851

w Moçambic

253.880

FONS PRIVATS

113.899

w Generalitat

w Argentina
w Col·legis i Universitats
w Fundacions i empreses

13.157

w Assessories

773

58.823
2.061

PROJECTES NORD

274.681

w Altres donacions

10.203

w Incidència i Sensibilització

w Col. amb altres col.lectius

42.812

w Educació per al Desenvolupament

167.616
107.065

Quotes de socis/es

50.231

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

235.759

Ingressos per activitats

85.146

Interessos i extraordinaris

14.927

TOTAL INGRESSOS

2.142.195

TOTAL DESPESES

2.132.748

ROMANENT

“Acaudit auditors ha auditat favorablement les nostres comptes”.
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9.447,30

Origen dels Recursos

Destinació dels Recursos

“La gran majoria dels recursos s’han obtingut de fons públics,
fruit d’importants convenis plurianuals”

“De cada 100 euros executats per ESF Catalunya: 76 van
a projectes de cooperació sobre el terreny, 13 a campanyes
d’incidència i formació al Nord i 11 euros al funcionament i
gestió de l’entitat”
11,05%

12,88%

87,67%
0,70%

3,97%
76,07%
2,34%

5,32%

FONS PÚBLICS

PROJECTES SUD

FONS PRIVATS

PROJECTES NORD

QUOTES DE SOCIS / ES

ESTRUCTURA INTERNA

INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINARIS

Indicadors
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

124

194

282

362

441

460

573

632

606

Entitats ﬁnançadores

9

17

19

34

34

33

45

39

40

Beques

3

4

4

2

8

9

2

4

3

Contractats i contractades

3

8

17

12

15

20

19

21

24
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La lluita ambiental a l’Amèrica Llatina
Persecucions, resistències, solidaritat i esperança
quals han estat vulnerats per empreses mineres i/o pel govern en el
seu afany de promoure la inversió privada en mineria. En aquesta recerca, dins l’organització brindem defensa legal i assessoria tècnica
a aquestes poblacions; també promovem canvis en les polítiques ambientals, econòmiques i socials, tant en l’àmbit local, nacional com
internacional.
No podem dir que en aquesta hi hagi un enemic, perquè no es tracta
d’una guerra de guanyadors i perdedors. Però crec que els humans
ens hem equivocat, l’ambició d’uns pocs porta a l’escassetat de molts
altres; i la globalització s’ha encarregat d’escampar aquesta injustícia
per tot el món.

Mobilització ciutadana contra les males pràctiques de la indústria minera
al Perú. (Stephanie Boyd, 2009)

A l’Amèrica Llatina la conﬂictivitat social associada a l’explotació de
recursos naturals s’incrementa quan apareix un nou projecte extractiu.
Les causes fonamentals no vénen de capritxoses postures o posicions
de poblacions locals, normalment rurals, sinó pel contrari, són el resultat de profunds canvis i transformacions que l’activitat provoca sobre
les persones, la societat, la cultura, el territori i l’ambient en què viuen.
Aquests impactes ambientals i socials, que en el fons amenacen i desestabilitzen la continuïtat de la vida i de les tradicions locals.
Per fer front a aquests impactes, en un escenari de desprotecció governamental, la població es reuneix, s’organitza, busca ajuda, aixeca
la seva veu de protesta i es resisteix a aquests canvis originats per
decisions majoritàriament alienes a les seves. Aquest és l’origen de les
anomenades “resistències socials”, que són les accions de persones o
grups que, d’alguna manera, es veuen afectades o limitades a l’accés
a algun o a molts drets.
Per a Revesz i Diez (2006), la població que participa en aquestes
resistències es divideix en tres nivells: al primer nivell hi serien les
agrupacions d’indígenes, camperols, usuaris de l’aigua, agricultors i
productors, entre d’altres; al segon nivell, les organitzacions i institucions que es formen a partir de les necessitats i dels buits governamentals, i que serien els fronts de defensa, les comunitats eclesiàstiques,
els col·lectius d’activistes i acadèmics, els col·legis professionals u
ONG locals com GRUFIDES. Per últim, les de tercer nivell, que són
les que tenen un major abast, són les xarxes i les coalicions nacionals
i internacionals, les agències i els organismes de cooperació internacional, etc.
En aquest context, cadascun d’aquests grups treballa, des de la seva
posició, per a allò en què creu, i que veu i sent que és just per a tots.
La lluita no és fàcil, ﬁns i tot a vegades es torna esgotadora i desesperant. Els reptes són alts, les desigualtats de poder són moltes i els
camins estrets.
GRUFIDES, contrapart d’ESF Catalunya al Perú, és una organització
no governamental que ajuda a la defensa dels ciutadans, els drets dels
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Però, quines reaccions trobem els moviments socials i les organitzacions com GRUFIDES en aquesta lluita? Per una banda, la incomprensió dels propis governs i d’altres actors, que ﬁns i tot neguen el
sentir de les comunitats indígenes i la població camperola, així com
deslegitimen el treball de les organitzacions. També està la violència
que deixa al seu pas víctimes ambientals, moltes d’elles persones que
han perdut la vida en enfrontaments amb les empreses multinacionals
o amb la policia local. Altres són víctimes d’actes moralment il·lícits
de persecució, campanyes difamatòries, criminalització i autoritarisme estatal. Així, per exemple, els membres de GRUFIDES l’any 2006
varem ser víctimes d’actes d’espionatge per part de l’empresa minera
Yanacocha S.R.L. (composada per les companyies Newmont, Buena
Ventura i IFC del Banc Mundial).

“L’ambició d’uns pocs porta a
l’escassetat a molts altres; i la globalització s’ha encarregat d’escampar aquesta injustícia per tot el món”
I, per què existeixen els grans projectes extractius de recursos naturals,
causants a més a més, de tants impactes? Les explotacions mineres,
petroleres i gasístiques, entre d’altres, es porten a terme perquè existeix una demanda creixent de consum, sobret tot als països desenvolupats . Per tant, la responsabilitat dels impactes ambientals i les
violacions de drets que ocorren allà on s’extreuen els recursos naturals
no es poden atribuir únicament a la debilitat dels nostres governs, ni a
l’actitud lucrativa de les empreses multinacionals, també en són responsables els ciutadans dels països rics, que en la majoria dels casos
viuen, conscient o inconscientment, aliens a aquests fets.
La presa de consciència d’aquesta realitat per part de la població, els
governs i les empreses del Nord, és una tasca titànica que posa de
manifest la importància del treball que realitzen les organitzacions. Als
països anomenats en desenvolupament o pobres, els reptes també són
grans. Els moviments socials i les organitzacions necessitem fer més
gran un ideari col·lectiu i comú capaç d’aglutinar forces i desenvolupar
sinèrgies per construir pilars sòlids, democràcia i governabilitat, que
sostinguin el desenvolupament col·lectiu que tots busquem.

Patricia Rojas,
Sòcia fundadora de GRUFIDES,
contrapart d’ESF Catalunya a Perú

Seus i Agraïments
A Catalunya

Telèfon: 697 542 850
tarragona@esf-cat.org

L’Hospitalet de Llobregat: lh@
catalunya.isf.es

Universitat Politècnica de Catalunya
Campus Sud Despatx 1-3
Ediﬁci ETSEIB (UPC)
Avda. Diagonal 647
08028 Barcelona
Tel.: 934012563
Campus Nord
Despatx 203 Ediﬁci Omega (UPC)
C/ Jordi Girona 1-3
08034 Barcelona
Tel.: 934137586

Salou: salou@catalunya.isf.es

Seu Central

c/ Pelai, 52, 2º, 2ª, 08001
Barcelona
Telèfon: 93 302 27 53
Fax: 93 302 53 68
contacta@esf-cat.org
Girona
Local de asociacions Escola
Politècnica Superior Campus de
Montilivi - Ediﬁci Politècnica ||
Universitat de Girona
Avda. Lluís Santaló s/n
apartat 17071
17003 Girona
Telèfon: 972 41 84 73
Fax: 972 41 84 73
girona@esf-cat.org

També ens pots trobar a
Reus: reus@catalunya.isf.es

Lleida
Seu del Colegi d’Enginyers Tècnics
Industrials (CETILL)
C/ Aribau, 8, 25008 Lleida
Telèfon: 973 23 22 53
lleida@esf-cat.org

Mataró: mataro@catalunya.isf.es

Tarragona
Seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Av/ Roma, 7, entresòl
43005 Tarragona

Cambrils: cambrils@catalunya.isf.es

Agraïments
Administracions Públiques
Unió Europea
Agència Espanyola de Cooperació
Internacional pel Desenvolupament (AECID)
Secretaria Espanyola de Cooperació Internacional (SECI)
Generalitat de Catalunya
Govern Foral de Navarra
Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD)
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Agència de Residus de Catalunya
Diput. de Barcelona
Diput. de Girona
Diput. de Lleida
Diput. de Tarragona
Diput. de Huelva
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Fons Andalús de Municipis per a
la Solidaritat Internacional
Fons Mallorquí
Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Institut de la Joventut
Oﬁcina de Derechos Humanos del

Sant Cugat: sancugat@catalunya.
isf.es
Manresa: manresa@catalunya.isf.es

Rubí: rubi@catalunya.isf.es
La Roca del Vallès: larocadelvalles@catalunya.isf.es

MAEC
Oﬁcina de Promoció de la Pau i
els Drets Humans

Ajuntaments
Badalona
Barcelona
Berga
Cambrils
Canovelles
Cervera
El Masnou
Girona
Igualada
L’Hospitalet de Llobregat
Lleida
La Roca del Vallès
Les Borges Blanques
Les Franqueses del Vallès
Malgrat de Mar
Manresa
Montcada i Reixac
Olot
Platja d’Aro
Reus
Rubí
Salou
Sant Cugat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan Despí

Vilanova i la Geltrú: vilanovailageltru@catalunya.isf.es
Sta Coloma de Gramanet: santacolomag@catalunya.isf.es
Gavà: gava@catalunya.isf.es
Terrassa: terrassa@catalunya.isf.es

A l’exterior
Moçambic
Av Paulo Samuel Kamkomba 1066,
Maputo, Mozambique
Telèfon: +258 213 285 87
Fax: +258 213 285 88
mozambique@esf-cat.org
El Salvador
c/ Clavel, 13H,
Colonia La Sultana ||,
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
Telèfon: +503 224 353 15
elsalvador@esf-cat.org

B.P. 3356 Yaundé/Messa
Telèfon: +237 22 31 56 67
Cel.: +237 96 40 95 73
cameroun@esf-cat.org
Argentina
Galpón. Rotonda Sur s/n 3740 Quimilí, Santiago del Estero, Argentina
Telèfon: +54 0384 342 1195
argentina@esf-cat.org
Perú
Jr. Casuarinas 738,
Urb. El Ingenio, Cajamarca
Telèfon: +51 763 640 24
Cel.: +51 193 300 961
andes@esf-cat.org
Equador
Comité de Derechos Humanos de
Orellana
Casillero postal número 22-01-304
Francisco de Orellana, Equador
ecuador@esf-cat.org
Bolívia
Mosoj Causay
C/Reza, 253
Cochabamba, Bolivia.
bolivia@esf-cat.org

Camerun
Montée Maison Blanche.
Byiem Assi
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramanet
Seròs
Solsona
Tarragona
Terrassa
Tiana
Valls
Vidreres
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Universitats
Universitat
lona
Universitat
Universitat
Universitat
Universitat
Universitat
lunya
Universitat

Autònoma de Barcede Barcelona
de Girona
de les Illes Balears
Rovira i Virgili
Politècnica de CataOberta de Catalunya

Col·legis d’Enginyers
Col. d’Eng. Agrònoms de Catalunya
Col. d’Eng. de Camins, Canals i
Ports de Catalunya
Col. d’Eng. Industrials de Catalunya
Col. d’Eng. Tècnics Industrials de

Barcelona
Col. d’Eng. Tècnics Industrials
de Girona
Col. d’Eng. Tècnics Industrials de
Lleida
Col. d’Eng. Tècnics Industrials de
Manresa
Col. d’Eng. Tècnics Industrials de
Tarragona
Col. d’Eng. Tècnics Industrials de
Vilanova i la Geltrú
Col. d’Eng. Tècnics Agrícoles de
Catalunya
Col. d’Eng. Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col. de Ambientòlegs

Altres ﬁnançadors
Caixa d’Enginyers
Construmática Servicios de Información profesional, S.L.
FGC
INGENET CONSULTING SCP
Montajes Garmo
Notaría Enrique Jaime Ventura
Paradinas
TMB
Treballadors ACC10
Treballadors Colectivo 0.7
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