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Un any més ens complau presentar-vos la memòria d’activitats de l’Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres (ESF). En aquest document us proposem un recorregut a través del treball realitzat,
tant als nostres projectes del Sud com a les campanyes i activitats de comunicació, formació,
sensibilització i incidència que hem desenvolupat a ESF durant el 2011.
El 2011 ha estat un any de mobilitzacions i respostes ciutadanes a la crisi econòmica i social que
patim des de fa cinc anys, i que està afectant de manera directa i especialment dramàtica el sector
de la cooperació i l’acció social. En aquest context, malgrat les dificultats, el compromís d’ESF per la
transformació social cap a un model més just de gestió dels recursos s’evidencia encara més i se situa
en el marc de les demandes dels diversos sectors socials en favor dels drets bàsics de la ciutadania.
Així, a ESF entenem que en aquest món globalitzat hem de seguir treballant amb determinació cap a
l’eliminació de les desigualtats que ens afecten tan al Nord com a les relacions Sud-Nord, i que formen
part del mateix sistema injust que ha causat aquesta greu crisi, els efectes de la qual estem patint
tots i totes.
Per això, des del Nord, hem seguit treballant en la defensa del dret al control de la gestió del cicle
de l’aigua per part de la societat civil, amb la campanya “Aigua per tothom, un dret i no una
mercaderia”, en l’impuls del paradigma del desenvolupament respectuós amb els drets humans i
mediambientals a través de la campanya “El preu de l’abundància. Drets Humans a les fosques” i
en una gestió del territori respectuosa des del punt de vista mediambiental i d’igualtat de gènere, a
través de les campanyes “Sobirania Alimentària” i “Hàbitat i serveis urbans”.
Al Sud hem donat suport a les nostres contraparts a El Salvador, Bolívia, Equador, Perú, ArgentinaParaguai, Camerun i Moçambic en la seva lluita pel respecte dels drets de les poblacions d’aquests
països, principalment a través de projectes centrats en la defensa d’una bona gestió mediambiental
en l’àmbit de l’explotació de recursos naturals i l’ús d’energies renovables (Equador, Perú), en la gestió
ciutadana del cicle de l’aigua (Camerun, El Salvador, Moçambic, Bolívia), l’accés als serveis urbans
bàsics i el dret a l’habitatge (Camerun, Moçambic) i la Sobirania Alimentària (Argentina-Paraguai).
A més, el 2011 ha estat un any de canvis a ESF. El nou emplaçament de la seu, al local social del carrer
Múrcia, 24, al barri del Clot, ha suposat una obertura de possibilitats quant a l’organització d’activitats
lúdiques i polítiques. S’està convertint així en l’espai que l’associació demanava, un punt de trobada on
tirar endavant diferents activitats, un espai actiu i dinàmic del voluntariat. Aquest local es constitueix a
més com a nova seu d’Àgora Nord-Sud, mantenint l’aposta del treball en xarxa i construcció col·lectiva.
En aquests moments difícils, ESF té el valor afegit de la participació activa d’un voluntariat apoderat
que no només realitza el seguiment i s’implica en la posada en marxa de les campanyes i projectes,
sinó que, a través de diversos tallers i espais de participació horitzontal, ha agafat la direcció de la
definició de les necessitats i l’estratègia a mig i llarg termini. L’itinerari formatiu d’ESF ha contribuït a
sedimentar una cultura organitzativa en què la participació és condició sine qua non de l’existència
de la nostra entitat. Això és el que ens permet encarar els reptes del present i del futur, amb la
seguretat que estem construint l’espai que ens permet implicar-nos en un treball compromès cap a
una transformació social definida per tots i totes.

www.catalunya.isf.es
contacta@esf-cat.org
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Som ESF

Principis i Visió

591 socis i sòcies
119 voluntaris i voluntàries
24 persones contractades

A Enginyeria Sense Fronteres Catalunya (ESF) ens definim com a
associació multidisciplinària de cooperació per al desenvolupament que
treballa per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el
canvi social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, respectant sempre
les característiques culturals i tècniques.
Però en realitat som molt més. Som persones amb interessos comuns que treballem per un canvi. Som part d’una lluita que
busca fer del món un lloc més just. Som una entitat dirigida per les persones sòcies i voluntàries. Així, cada grup d’ESF està
format per persones voluntàries, i aquestes són les que segueixen el dia a dia del treball a Sud i Nord. És el voluntariat qui
realitza el seguiment dels projectes i dóna suport al personal contractat. És la seva experiència la que determina el rumb dels
projectes i de l’entitat.

Junta Directiva 2011
Presidenta - Cristina Barberà, 33 anys.
Enginyera de Camins, Canals i Ports. Voluntària
d’ESF des del 2001. Va començar al grup
Universitat i tot seguit va fer un Programa
de Coneixement de la Realitat (PCR) a El
Salvador. Des d’aleshores ha estat voluntària
del grup El Salvador, així com de la campanya
d’ESF “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”. Durant 6 anys
ha estat treballant per l’entitat. Va entrar a Junta l’any 2011.

Vicepresidenta - Macarena Maffet, 30 anys.
Enginyera Química. Voluntària d’ESF des
del 2002. Va entrar formant part del grup
Universitat però després es va unir al grup
Argentina. El 2004 va estar a El Salvador com
a 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.

Secretària - Diana Pascual, 32 anys. Enginyera
de Forests. Voluntària d’ESF des del 2007. Va
començar formant part del grup El Salvador, i
va participar al Programa de Coneixement de
la Realitat l’estiu de 2009 a El Salvador. Va
entrar a Junta l’any 2011.

Tresorer - Jordi Pascual, 30 anys. Enginyer
de Camins, Canals i Ports. Voluntari d’ESF des
del 2005. Va començar al grup Camerun, amb
el Programa Barris, on va fer-hi el PFC l’any
2006. Va entrar a Junta l’any 2010.
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Vocal Nord - Eloísa Piñeiro, 32 anys.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració. Postgraduada en Cooperació
per al desenvolupament pel CIDOB i en
Societats Africanes pel Centre d’Estudis
Africans de Barcelona. Ha treballat al món
associatiu des del 2006 fins avui, i forma part

. Aconfessionalitat, apartidisme, independència i transparència.
. Pluralisme, diàleg, equitat i coherència.
. Justícia entesa com a concepte local que afecta les relacions globals.
Entenem la Cooperació com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el Desenvolupament
com un procés en evolució, d’interdependència 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.
Al Sud, treballem sempre en col·laboració amb una contrapart: una organització local sense afany de lucre que, juntament amb
ESF, diagnostica les necessitats a la zona i la millor via per a satisfer-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
591 socis i sòcies
119 voluntaris i voluntàries
24 persones contractades

d’ESF des del 2007.

Vocal Sud - Manel Rebordosa, 32 anys.
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural i
amb diversos postgraus en Comunicació i en
Cooperació per al desenvolupament. Entrà a
formar part d’ESF el 2004 i des de llavors ha
estat implicat en el dia a dia de diversos grups
de treball, però sobretot del grup de projectes
de Camerun. El 2011 comença a participar a Junta.

Vocal Federació - Jorge Plumed, 33 anys.
Enginyer de Camins i Obres Públiques.
Voluntari d’ESF des de l’any 2000. Va
començar formant part del grup Universitat.
Va col·laborar durant cinc anys com a voluntari
del grup de projectes d’Argentina.

A l’Assemblea de socis i sòcies del 17 de
juny de 2011 es va elegir aquesta Junta
per un període de dos anys.
Membres de la Junta directiva d’ESF ens diuen que som un sol món.

Quique Gornés, voluntari d’ESF, ens recorda que el model que provoca
l’’empobriment global és el mateix sistema injust tant al Sud com al Nord.

ESF 5

El Salvador

Moçambic

A ESF desenvolupem campanyes, programes i projectes sobre l’aigua, l’abastament i el sanejament d’aquest bé, tant al
Nord com al Sud, posant de relleu la necessitat de garantir l’exercici efectiu d’aquest dret ja reconegut per l’ONU el 2010.
Es tracta no només de fer arribar l’aigua a les comunitats, sinó també d’implicar-se amb la ciutadania en la lluita per
aquest dret elemental.

Aigua i
Governabilitat

Les causes del problema de la crisi de l’aigua són tant polítiques com d’escassetat o manca d’inversió en infraestructures.
L’aigua s’està convertint en un factor clau en la governabilitat d’un país, lligada a qüestions com la propietat de la terra,
els usos del territori i la seguretat alimentària, entre d’altres. Per això, creiem que és important promoure un bon govern
de l’aigua per reduir la conflictivitat social, donant suport a l’organització comunitària i a la participació de tots els agents
socials en la gestió del recurs. A més, considerem indispensable que la gestió es faci des de l’àmbit públic en la seva totalitat,
amb la participació i el control de la societat civil com a mesura democràtica de qualitat del servei.
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Aigua de tothom: un dret i no una mercaderia
La crisi financera que assola mig Europa ha portat la campanya d’aigua d’ESF a actuar
molt a casa nostra. Enguany, hem vist com aquelles polítiques injustes i de sabotatge
social imposades al Sud a través de les Institucions Financeres Internacionals i els Plans
d’Ajustament Estructural han arribat aquí. Així, tot i la incapacitat dels mercats per garantir
l’estat del benestar, s’han imposat mesures anticrisi, que lluny de ser polítiques d’austeritat
han estat més aviat polítiques de degradació social.
Això ha fet que sorgeixin moviments ciutadans arreu del país que defensen els serveis
públics de qualitat, entre ells l’aigua, i alçaments com el dels “indignats”, que s’han repetit
arreu de l’estat espanyol. Això també ha passat a Europa on, per exemple, trobem la victòria
a Itàlia del referèndum constitucional en contra de la privatització de l’aigua, o la creació
del European Water Movement.
Durant l’any, la campanya ha treballat amb les entitats sindicals, ecologistes, veïnals,
socials i acadèmiques de Catalunya, així com amb les forces polítiques, per tal d’elaborar
propostes vàlides que garantissin la qualitat dels serveis d’aigua. En aquest sentit, es va
promoure la campanya Millor amb ella, organitzada conjuntament amb el Consorci per
la Gestió Integral de l’Aigua a Catalunya, per tal de posar en valor la gestió pública de
l’aigua, i es va impulsar la plataforma Aigua és vida. D’altra banda, s’ha mantingut el treball
internacional amb Nacions Unides participant al Dia Mundial de l’Aigua organitzat a Sudàfrica, dins la World Water Week d’Estocolm i la Internacional Water Week d’Amsterdam.
També s’ha seguit treballant amb el Water Justice Movement en la preparació de la
resposta de la societat civil al Fòrum Mundial de l’Aigua, al Fòrum Alternatiu Mundial de
l’Aigua (FAME), que es va celebrar el març de 2012 a Marsella.

Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de la UNAC al Districte de
Funhalouro
CONTRAPART
Unió Nacional de Camperols (UNAC)
ESF PARTICIPANT ESF Catalunya
PRESSUPOST
Fase Pilot: 293.239 €
Programa: 1.170.145 €
TERMINI
Fase Pilot: finalitzat el 30 de setembre del 2011
Programa: 2011 - 2014
DESEMBORS. 2011 Fase Pilot: 150.770,91 €
Programa: 135.736,89 €
Fase Pilot: ACCD, Diputació de Lleida, Ajuntament de Gavà,
FINANÇADORS
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i
Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC
Programa: ACCD, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Roda de premsa de presentació de la plataforma Aigua és Vida, davant
l’Agència Catalana de l’Aigua (ESF, 2011)

European Water Movement – Nàpols

Joan Gaya, exgerent del CONGIAC, reflexiona a Ràdio l’Hospitalet
sobre la importància de la gestió pública de l’aigua i sobre el perill
de la privatització.

El SALVADOR

L’any 2011 va finalitzar el Projecte Pilot d’Aigua al Districte de
Funhalouro, iniciat el gener del 2010. Arran de la intervenció,
les quatre comunitats on s’ha treballat tenen accés a punts
d’aigua amb condicions segures, en quantitat i qualitat. Aquestes
famílies també han vist reforçat el seu accés a l’aigua per a
usos productius (activitats agropecuàries), a més el 44% d’elles ja
tenen latrines o n’estan construint.

Durant el 2011 s’ha consolidat el treball a totes les zones i les
línies d’actuació:

Pel que fa a l’enfortiment del moviment de camperols, s’han
realitzat dos tallers i una trobada general per reflexionar sobre la
seva situació, a través de la UDCF (Unió Districtal de Camperols
de Funhalouro), que els representa. S’ha elaborat un diagnòstic
i un pla de formació que assentarà les bases de treball en el
proper període.

Assemblea de la Unió Districtal de camperols de Funhalouroa. (ESF, 2011)

ESF

Fons de Cooperació d’Aigua i
Sanejament del Govern espanyol

Creació de l’European Water Movement, que té per objectiu establir un diàleg amb la Comissió Europea i servir
de nexe d’unió dels diferents moviments socials d’arreu d’Europa que treballen la temàtica de l’aigua.
Participació al Comitè Assessor del Fons de Cooperacó per Aigua i Saneajament del govern espanyol (fons
de 1.500 milions de dòlars) i al seu Grup Reduït de Treball.

MOÇAMBIC

Per donar continuïtat al projecte pilot, el 2011 també ha vist l’inici
del Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional
de la UNAC al Districte de Funhalouro. S’han identificat les
primeres comunitats beneficiàries en l’àmbit del Programa (set
pel 2011), amb un total de 2.316 habitants, i de les set perforacions
previstes se n’han finalitzat cinc. També s’han dut a terme les
tres formacions previstes a la UDCF (planificació/gestió, lideratge
participatiu i agroecologia/sobirania alimentària), i s’ha celebrat
la seva primera assemblea anual. L’objectiu és continuar amb
la component infraestructural, formacions de nous comitès
d’aigua, seguiment dels creats, tallers de sanejament, formacions
agropecuàries i formacions en l’ús d’eines SIG destinades a
tècnics de l’administració. En l’àmbit institucional de la UDCF es
preveu celebrar la seva primera assemblea electoral, així com
organitzar un intercanvi d’experiències amb una altra Unió de
Camperols del país.
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Execució 2011: 88.122,50 €
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Rubí
Activitat
Descripció
Organització de dos tallers amb la Reclaiming Public Water, al febrer, sobre la situació al continent Africà de
Fòrum Social Mundial – Dakar
l’accés a l’aigua i al sanejament, i sobre el Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua de Marsella 2012.
Participació als actes organitzats per Nacions Unides al març, a Ciutat del Cap, i a la primera assemblea de la
Dia Mundial de l’Aigua – Sud-àfrica
Global Water Operators’ Partnerships Aliance.
Campanya Millor Amb Ella – Catalunya
Promoció d’una campanya, de març a desembre de 2011, conjuntament amb el Consorci per la Gestió Integral
de l’Aigua a Catalunya, per tal de posar en valor la gestió pública de l’aigua arreu del país.
Jornada Models de Gestió del Cicle de
Organització, conjuntament amb CCOO, d’unes jornades al maig per reflexionar sobre els models de gestió de
l’Aigua – Barcelona
l’aigua a Catalunya i a l’estat espanyol.
Jornada electoral “El repte de l’aigua a
Organització, amb Ecologistes en Acció, Xarxa per a una Nova Cultura de l’Aigua, Attac i l’Associació
Barcelona”
Catalana de Comunicació Cientifica, d’un debat amb les diferents forces polítiques de l’Ajuntament de
Barcelona, al maig.
World Water Week d’Estocolm
Elaboració d’un taller, amb el Transnational Institute i la Public Service International, sobre les col·laboracions
Públic-Públiques a la cooperació internacional, a l’agost.
International Water Week Amsterdam
Organització, amb el Transnational Institute, de diferents tallers dins el dia temàtic Water Operators’
Partnerships, a l’octubre.

Planificació hídrica
A partir de la metodologia del Pla Director d’ESF s’han presentat
propostes a 61 comunitats i les memòries municipals de Jicalapa,
Teotepeque i Santa Maria Ostuma. A Puerto de la Libertad i San
Pedro Nonualco, la proposta d’infraestructures es complementa
amb altres eines en un Pla Estratègic d’Aigua i Sanejament,
construït participativament per la població i l’alcaldia, que ha de
guiar les actuacions del municipi en aquest camp. En ambdues
s’han iniciat accions amb l’impuls d’una comissió formada per
l’alcaldia i la ciutadania.
El CORCULL (Comitè de Rescat de les Conques del sud de
La Libertad) s’ha consolidat i ja disposa d’un pla de gestió de
conca. A Cabañas es continua amb el monitoratge de la qualitat
i quantitat de l’aigua, a la conca del Titihuapa, amenaçada per
projectes de mineria d’or.
Execució de sistemes d’aigua i sanejament fruit del treball
de planificació
El FISDL1 està estudiant diverses propostes i ja té previst finançar
un sistema multicomunitari a Comasagua. També s’ha aconseguit
finançament del FONAES2 per abastir San Matías, a Jicalapa, i
Roble Volcancito, a San Pedro Nonualco. L’ambaixada de Japó
també ha invertit en millorar un sistema de tres comunitats de
San Pedro Nonualco i ha conferit els fons per executar un sistema
nou a Ilobasco. També s’ha presentat l’Agenda Hídrica3 del Puerto
de La Libertad i s’ha conformat una comissió amb participació de
la ciutadania per donar-li seguiment.

Al municipi de San Pedro Nonualco, set comunitats (Cantón El Lazareto i La Carbonera) han
vist finalitzat un projecte d’aigua potable i sanejament compartit amb ANDA4, l’alcaldia i les
comunitats. Amb la contrapart ACUA s’està construint els sistemes d’aigua i sanejament
a tres comunitats (Cuyanigua, La Loma i La Hacienda San Alfonso). Paral·lelament s’està
capacitant la població per a ser gestora i bona usuària dels sistemes. Es continua el procés
d’enfortiment de l’ASAPS5, que té la finalitat de donar suport a la gestió comunitària de
sistemes.
Incidència política
A partir del treball comunitari i diferents activitats d’incidència, s’ha aconseguit que el
projecte FIHIDRO6 no abasteixi només noves residències de luxe sinó també 20 comunitats
de San José de Villanueva i Zaragoza, que durant anys havien estat ignorades. S’ha continuat
donant suport a la participació de la societat civil en la lluita pel dret humà a l’aigua a través
del Foro del Agua, agent que aglutina les organitzacions vinculades al recurs hídric a nivell
nacional. S’ha coliderat el procés participatiu per elaborar la proposta de Llei General d’Aigües
i s’ha donat suport a la incidència del Comitè Prodefensa de l’Aigua de Zaragoza.
Reducció de la vulnerabilitat a àrees
empobrides a través de la gestió sostenible
de recursos hídrics amb enfocament de
conca hidrogràfica
CONTRAPART
ACUA/CDC/ADES/
AMC
ESF PARTICIPANT
ESF Catalunya
PRESSUPOST
3.085.379 €
TERMINI
2008-2012
DESEMBORS. 2011
1.103.688 €
FINANÇADORS
ACCD i AECID
Construcció d’un tanc d’aigua, El Salvador. (ESF, 2011).

1. Fons Ambiental de El Salvador. Fons d’Inversió Social per al Desenvolupament Local. 2. Fons Ambiental de El Salvador.. 3. Pla Estratègic en aigua i sanejament, construït participativament per la població,
que ha de guiar les actuacions del municipi en aquest camp. 4. Operador estatal d’aigua i sanejament, público-privat. 5. Associació de Sistemes d’Aigua Potable i Sanejament de La Libertad. 6. Iniciativa
de l’empresa privada que canalitza els recursos d’ANDA.
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Equador

Perú

Des d’ESF treballem per afavorir l’accés a les energies renovables per part de les comunitats i per donar suport als processos
en els quals s’exigeixen responsabilitats per danys ambientals o vulneració de drets humans a les empreses extractives. El
nostre objectiu és contribuir a trencar les dinàmiques de dominació que les grans estructures de poder -públiques i privadesexerceixen sobre el control dels recursos minerals i energètics, i també impulsar un nou paradigma de desenvolupament
humà en què el criteri econòmic deixi de ser rellevant i quedi subordinat a conceptes com la justícia ambiental, el respecte
als drets humans i la transformació social.
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Energia i Indústries
Extractives

ESF 11

El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
Que un país sigui ric en recursos naturals hauria de significar una benedicció per a aquest país, però a l’Àfrica ja comença a ser cèlebre la frase “Si trobes petroli
al teu jardí, tapa el forat i no ho diguis a ningú”. El descobriment del petroli a països com el Txad, lluny d’aportar desenvolupament, ha significat més empobriment
per a la població (aquest país ha passat de ser el 13è país més pobre del món, abans de descobrir-se el petroli, a ser el 7è actualment). Però on van les rendes que
generen l’explotació de recursos? Doncs moltes vegades serveixen perquè les grans multinacionals, amb l’ajuda d’institucions financeres internacionals, governs
del Nord i institucions supranacionals, s’enriqueixin i es mantinguin en el poder. Tot per
aconseguir els recursos naturals dels quals som totalment dependents.
Per aquest motiu, la campanya defensa un canvi de paradigma en el model de
desenvolupament, producció i consum de recursos naturals, basat en el respecte i la
protecció dels drets humans i el medi ambient.
Durant el 2011, la campanya el Preu de l’abundància, drets humans a les fosques ha
centrat la seva activitat en la relació que existeix entre la política europea i els impactes
de les industries extractives. Així, s’ha participat activament en la campanya contra el
Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Perú i Colòmbia, que es preveu que
facilitarà l’entrada d’indústries extractives en aquests països. Reforçant aquest treball,
s’ha realitzat l’estudi Falta aigua o sobra mineria, que analitza els impactes de la Raw
Materials Initiative de la Unió Europea, en relació a la promoció de les indústries extractives
i la manca de mecanismes de control del medi ambient i la protecció de drets humans.
També s’ha continuat amb el suport a les organitzacions del Sud amb la segona edició
del curs en línia Indústries extractives: Elements d’economia, medi ambient i drets
humans per a l’acció ciutadana.

Compareixença d’ESF davant la Comisió de Cooperació i Solidaritat
al Parlament de Catalunya durant la Gira sobre el Tractat de Lliure
Comerç entre la Unió Europea i Perú i Colòmbia.

Jornades “Indústries extractives: Desafiant els límits naturals del Planeta”, celebrades
a Tarragona (ESF, 2011)

IX Jornades d’Energies Renovables a Girona (ESF, 2011)

EQUADOR
A l’Equador, el grup Tarragona treballa l’enfortiment de les capacitats d’institucions
públiques i de la societat civil de la província d’Orellana en activitats orientades a
realitzar un millor seguiment, vigilància i denúncia dels impactes mediambientals negatius
que provoca la indústria extractiva petroliera a l’Amazònia equatoriana. Així, el projecte
Suport a la conservació ambiental de la Ribera del Napo pretén que les 18 comunitats
d’aquesta àrea d’influència del Parc Nacional Yasuní disposin dels coneixements i capacitats
necessàries per a la defensa del seu territori i la conservació de la seva biodiversitat, enfront
de la pressió de les companyies petrolieres.
El projecte ha enfortit la Xarxa de Comunitats del Riu Napo (RedCORN) a través de la
capacitació de les seves persones membres com a promotores ambientals, la creació d’espais
de treball i de monitoratge ambiental, conjuntament amb organismes públics ambientals, i
la interacció amb líders comunitaris de la província, experts i expertes en la defensa dels
drets ambientals i humans.
D’altra banda, gràcies a aquesta intervenció s’impulsarà l’ús d’energies renovables a quatre
de les comunitats de la Xarxa Solidària de Turisme de la Ribera del Napo (REST), amb la
finalitat de consolidar aquesta activitat econòmica, que permet millorar la qualitat de vida
de la població a través de l’ús sostenible dels recursos naturals. Els sistemes energètics seran
autosostenibles i gestionats tècnicament i econòmicament d’acord a models establerts per Taller de capacitació en SIG per a persones tècniques (ESF, 2011)
les comunitats.
Suport a la conservació ambiental de la Ribera del Napo a través de
l’enfortiment comunal i la consolidació d’iniciatives econòmiques sostenibles
CONTRAPART
Fase Associació de Líders Ángel Shingre (RLCAS), Xarxa
Solidària de Turisme
ESF PARTICIPANTS ESF Catalunya i ESF Navarra
PRESSUPOST
311.403,82 €
TERMINI
2009-2011
DESEMBORS. 2011 128.938,78 €
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
FINANÇADORS

Reforç tècnic institucional per a la consecució de la sostenibilitat dels
sistemes instal·lats amb energies renovables a l’Amazònia equatoriana
Govern Autònom Descentralitzat Municipal de Francisco d’Orellana. Empresa
distribuïdora pública CNEL regional de Sucumbíos
ESF Catalunya
2011-2012
42.846,04 €

Ajuntament de Lleida, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Sant Cugat,
Desenvolupament, Govern Foral de Navarra, Ajuntament de Ajuntament de Girona, Universitat de Girona, Diputació de Girona, Fons Català de
Girona, Universitat de Girona i Diputació de Girona
Cooperació i Ajuntament de San Just Desvern
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Taller de capacitació a una comunitat de la Ribera del Napo (ESF, 2011)

ESF 13

Execució 2011: 88.121,37 €
Finançadors: ACCD, Oficina de Drets Humans de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Girona, Universitat de Girona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Cambrils i Ajuntament de Terrassa
Activitat
Descripció
III Jornades a Tarragona: Indústries Organització de les jornades, que van tenir lloc del 14 al 24 de
extractives: Desafiant els límits
novembre a la Universitat Rovira i Virgili. Es va treballar sobre la
naturals del Planeta
supremacia del poder econòmic sobre el polític, especialment en
relació a l’explotació de recursos naturals. També es va relacionar
aquest context internacional amb els impactes locals que pateixen
les poblacions del Sud.
Campanya TLC, UE – Perú, Colòmbia Participació a una Gira sobre el Tractat de Lliure Comerç entre la
Unió Europea i Perú i Colòmbia, amb més de 500 organitzacions
europees i d’Amèrica Llatina. Estava formada per activistes d’aquests
països, integrants d’entitats i de sindicats que denunciaven els
impactes dels tractats. Va tenir lloc per més de 15 països d’Europa
amb reunions amb parlamentaris i organitzacions per tal de donar
difusió aquesta situació. A Espanya, la gira va passar per Madrid i
Barcelona, amb reunions amb el Congrés dels Diputats i el Parlament
de Catalunya, en les quals ESF va participar.
2a edició del Curs d’Introducció a Organització del curs, en el qual van participar alumnes de 12 països
les indústries extractives. Elements d’Amèrica Llatina, Àfrica i Europa (Perú, Bolívia, Equador, El Salvador,
d’economia, medi ambient i drets Panamà, Guatemala, Colòmbia, Nigèria, Moçambic, Guinea Equatorial,
humans per a l’acció ciutadana
Gran Bretanya i Espanya). Ha permès un intercanvi d’experiències
directe entre membres d’organitzacions del Sud i membres
d’organitzacions catalanes i de la resta de l’Estat.

Activitat
Estudi “Falta aigua o sobra mineria”

Practica L’Off: menys consum
energètic, més drets humans, a
Tarragona i Girona

Estudi “Amèrica Submergida, els
impactes de les grans represes
hidroelèctriques a Amèrica Llatina”

IX Jornades d’Energies Renovables a
Girona

Descripció
Publicació de l’informe, que identifica les conseqüències socials,
ambientals, polítiques i econòmiques que poden desencadenar la
Raw Materials Initiative (RMI) impulsada per la UE des del 2008, a les
zones d’extracció d’Amèrica Llatina, i l’assignació de responsabilitat
que es pot establir.
Organització d’actes a Girona, el 7 de maig del 2011. Es va realitzar
una bicicletada pels carrers centrals de la ciutat i es va convocar
una roda de premsa a la plaça del mercat acompanyada d’una
performance.
Organització d’actes a Tarragona, el 21 de maig del 2011. El format
va ser similar amb una bicicletada, en la qual van participar més de
70 persones, i una roda de premsa final a la plaça de l’Ajuntament,
on s’estava celebrant la Festa de la Solidaritat.
Presentació de l’estudi el 14 de març del 2011 a la Llibreria Icària,
moderada per Miquel Carrillo i María Fernández, coordinadors del
llibre. Mónica Vargas, membre de l’ODG, va presentar el cas de les
represes a Bolívia i també es va participar des de la Plataforma en
Defensa dels Rius.
Organització de les jornades, del 5 al 16 de maig: una activitat
sobre les problemàtiques del consum actual i l’extracció de recursos
a quatre instituts, una xerrada i una exposició. La iniciativa té per
objectiu fomentar el coneixement i difondre l’ús de les energies
renovables mostrant les aplicacions possibles en el camp tecnològic
i la cooperació.

IX Jornades d’Energies Renovables a Girona (ESF, 2011)

PERÚ I EQUADOR
El grup Girona treballa en la promoció de les energies
renovables a la província d’Orellana. La transferència
tecnològica i de coneixement per a la instal·lació d’equips es
troba dins de les línies estratègiques d’ESF per tal de facilitar
l’accés als serveis bàsics d’energia. Els projectes a l’Equador
han assolit tal maduresa que les contraparts han demanat
anar un pas més enllà. Es tracta no solament de garantir
l’accés a l’energia, sinó de permetre augmentar les capacitats
de la regió en matèria d’accés a aquesta, per tal d’aconseguir
un augment en les possibilitats de la societat civil d’Orellana.
És per aquest motiu que el 2011 es va començar el projecte
Reforç tècnic institucional per a la consecució de la
sostenibilitat dels sistemes instal·lats amb energies
renovables a l’Amazònia equatoriana. L’objectiu és dotar
les institucions públiques amb competències en energia
d’actius i d’eines per garantir la sostenibilitat dels sistemes
instal·lats, així com de capacitats per a dissenyar nous estudis
i instal·lacions per a les comunitats que encara no disposen
d’accés a l’energia.
El projecte Enfortiment dels teixits socials per a l’exercici i
defensa dels drets humans i la gestió ambiental sostenible
en el marc de les indústries extractives que es desenvolupa
al Perú i l’Equador busca enfortir la institucionalitat pública
i les organitzacions locals involucrades des de dos nivells:
l’exercici efectiu dels drets de part de les instàncies de govern
descentralitzades i l’exigibilitat d’aquests drets de part de la
societat civil.
Vaga regional contra el projecte miner Conga al Perú (ESF, 2011)
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També pretén generar propostes de canvi de marcs normatius,
de polítiques i de pràctiques d’actors públics i privats, basats

en la reflexió alimentada per investigacions tècniques i casos
emblemàtics desenvolupats de manera que siguin rellevants
per a la realitat del Perú i l’Equador.
Així, es contribueix al fet que les polítiques s’orientin a satisfer
les necessitats estratègiques d’homes i dones que viuen
en contextos en què les indústries extractives mineres són
presents.
A part d’això, el treball en xarxa haurà de servir per posicionar
problemes locals en l’opinió pública, buscant sinergies i
espais comuns de debat i intercanvi. Es proposa enfortir les
xarxes a nivell nacional i internacional perquè s’encarreguin de
transcendir i extrapolar la problemàtica local a problemàtiques
estructurals a escala més àmplia, i puguin exigir una resposta
política per part de les autoritats governamentals de tots dos
països. I també perquè aconsegueixin donar una resposta des
d’allò supranacional a un problema internacional, com és la
vulneració dels drets humans per part de la indústria extractiva.
Remediació d’un vessament al costat d’un habitatge a la via Auca (RLCAS, 2011)

Enfortiment dels teixits socials per a l’exercici i defensa dels drets humans i la gestió ambiental sostenible en el marc de les indústries extractives
CONTRAPART
Xarxa de Líders Comunitaris Ángel Shingre (RLCAS), Fundació Regional de Drets Humans (INREDH), Govern Provincial d’Orellana, Govern
Autònom Descentralitzat Municipal de Francisco d’Orellana, Grup de Formació i Intervenció per al Desenvolupament Sostenible (GRUFIDES)
ESF PARTICIPANT ESF Catalunya
PRESSUPOST
1.535.628,04 €
TERMINI
2010-2013
DESEMBORS. 2011 456.150 €
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de
FINANÇADORS
Reus, Diputació de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili

ESF 15

Moçambic
Camerun

L’expansió territorial de les ciutats i l’increment de la urbanització és una qüestió d’envergadura mundial. Les grans urbs
segueixen creixent acceleradament però sense una planificació prèvia. Per això, a l’Àfrica, per exemple, predominen barris
informals on la població viu en condicions molt precàries i pateix una greu manca de serveis urbans, que al mateix temps
provoquen un impacte negatiu en la cohesió social. A ESF treballem a Camerun i Moçambic, conjuntament amb les contraparts
i associacions de la zona, per millorar aquests assentaments informals sempre des d’una lògica participativa. Defensem un
desenvolupament urbà equitatiu i just a tot arreu i denunciem les polítiques que vulneren al dret a l’habitatge i a la ciutat.
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Serveis Urbans,
Ciutadania i Hàbitat

ESF 17

A ESF defensem un desenvolupament urbà equitatiu i just a tot arreu. Així, el 2010 es va conformar el grup Hàbitat i Serveis Urbans, fruit de la iniciativa d’altres
grups d’ESF com Camerun i Moçambic, on des de fa alguns anys s’han anat desenvolupant projectes al Sud en aquest àmbit.

Manifest pel Dia Mundial
d’Hàbitat

El 2011 ha estat un any de formació i de consolidació del treball en xarxa. S’ha organitzat la xerrada “Nous camins d’accés a l’hàbitat” amb l’entitat Sostre Cívic,
una associació sense ànim de lucre que té per objectiu oferir propostes i solucions aplicables a la nostra societat per fer-la més justa i respectuosa amb les
persones i l’entorn a través de valors aplicats a l’urbanisme i a un accés a l’habitatge no especulatiu.

[...] Amb motiu del Dia Mundial de
l’Hàbitat volem expressar la nostra gran
preocupació pels desnonaments per
motius econòmics. Una problemàtica
que atempta contra la cohesió social
de pobles i ciutats de tot el món,
especialment de l’estat espanyol. En
l’actualitat, gairebé mil milions de
persones al món sofreixen l’amenaça de
ser expulsades de les seves cases. I, en
cas de seguir al mateix ritme, es calcula
que el 2020 el nombre de persones
podria arribar als 1.700 milions. [...] En
aquest context, reiterem la necessitat
de solucions reals a la problemàtica
actual com la dació en pagament [...]

També s’ha donat suport al grup de Camerun d’ESF amb l’organització del taller del Pla Base, fent una formació prèvia de metodologia del Pla. Així mateix, el Dia
Mundial de l’Hàbitat s’ha celebrat la taula rodona “Desnonaments per motius econòmics i dret a la ciutat: compartint lluites amb el Sud” amb la col·laboració
d’Arquitectes Sense Fronteres i l’Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). L’objectiu ha estat sensibilitzar sobre els desnonaments que estan
afectant significativament la societat.
Paral·lelament a aquesta activitat, s’han realitzat diferents reunions amb Habitat Internacional Coalition (HIC) i la seva presidenta, Lorena Zárate, una visita al
barri de Bon Pastor i un debat sobre les problemàtiques de l’accés a l’habitatge.
Activitat
Debat: “Nous camins d’accés a l’hàbitat”

Descripció
Organització del debat amb Sostre Cívic, per tal de sensibilitzar en temes de cooperatives d’habitatge i
compartir experiències amb les cooperatives d’Uruguai.

Dia Mundial de l’Hàbitat. Taula rodona:
“Desnonaments per motius econòmics i dret a
la ciutat: compartint lluites amb el Sud”
Reunió amb la presidenta de HIC, Lorena Zárate
Visita al barri de Bon Pastor i debat sobre la
problemàtica de l’accés a l’habitatge

Coordinació de l’activitat amb la col·laboració d’Arquitectes Sense Fronteres, i l’Observatori Drets
Econòmics, Socials i Culturals (DESC).
Intercanvi d’experiències amb el HIC.
Participació a la iniciativa “Repensar el Bon Pastor” per una remodelació participativa i sense
desnonaments a un barri popular de Barcelona.

En aquest enllaç pots llegir el manifest
complet.
Reunió d’ESF amb Lorena Zárate, presidenta de Habitat Internacional Coalition (HIC) (ESF, 2011)

CAMERUN
El Programa Barris a Yaoundé ha finalitzat aquest 2011. Un cop concloses les obres previstes,
12.369 m de canalitzacions d’aigua, dos dipòsits d’emmagatzemament, dos de distribució
i 31 fonts públiques, s’ha signat el contracte de cessió de la gestió de les infraestructures
construïdes en el marc del projecte a l’empresa d’Aigües Nacional (Camwater) i la
Camerounaise des Eaux (CDE). També s’ha assolit, a través del Protocol de l’Eau, un acord
entre associacions del barris i la CDE i la Camwater. A partir d’aquest protocol es concreta
un marc de treball conjunt que defineix les responsabilitats d’aquests actors en l’operació i
el manteniment de les infraestructures construïdes. En la vessant social, amb la contrapart
ERA s’ha acompanyat i fet seguiment de les peticions de 414 famílies que s’han connectat a
la xarxa d’abastament d’aigua construïda.
D’altra banda, s’ha continuat treballant amb el teixit social del barri (CAD, associació de
dones i de joves), reafirmant que l’esforç de sensibilització i la presa de consciència a nivell
comunitari que s’ha assolit en aquests anys en el projecte ha estat possible i té sentit gràcies
a la cultura associativa d’aquests membres de les associacions que hi treballen, que entenen
que aquesta feina beneficia al conjunt de la ciutadania dels barris.
Fruït de l’experiència adquirida en el marc del Programa Barris de la contrapart ERA i
amb el suport de la Universitat de Lleida i els grups de Camerun i Hàbitat, s’ha iniciat la
Programa de formació a les persones tècniques dels
ajuntaments de les ciutats mitjanes de Camerun en la
realització de Plans de Base urbanístics participatius
CONTRAPART
Environnement, Recherche et Action (ERACameroun)
ESF PARTICIPANT ESF Catalunya
PRESSUPOST
15.607,61 €
TERMINI
2010-2011
DESEMBORS. 2011 3.270,84 €
Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament
FINANÇADORS
de Manresa i Ajuntament de Sant Just Desvern
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preparació d’un seminari de formació a persones tècniques
dels ajuntaments de les ciutats mitjanes de Camerun en la
realització de plans base urbanístics participatius.
En relació al projecte pilot de la planta de compostatge de
brossa domèstica, de la mà del CAD i del Chefe de Melen 8B
Onana Meuble, s’ha construït un abocador de residus i un cobert
per a l’emmagatzematge d’equips i compost. Paral·lelament,
s’han organitzat tallers de formació en el que han participat 50
persones, dirigits al personal local de la planta i als membres del
CAD, sobre aspectes d’operació de la planta i manteniment, així
com sessions de treball dirigides a sensibilitzar a les famílies
sobre bones pràctiques en la recollida de la brossa. La darrera
etapa del projecte està sent dirigida a la comercialització del
compost obtingut del procés.

Taller-seminari del Pla Base urbanístic participatiu a Yaoundé
(ESF, 2011)

Projecte pilot de compostatge de
brossa domèstica al barri de Melen
8 Onana Meuble de Yaoundé
Environnement, Recherche et Action
(ERA-Cameroun)
ESF Catalunya
29.305 €
2010-2011
28.667,33 €

Programa de millora de la qualitat de vida als
barris d’hàbitat informal de Yaoundé

Agència de Residus de Catalunya

UE, ACCD, Secretaria de Joventut, Àrea Metropolitana de
Barcelona, CICCPC, CCD-UPC, CETIB, CITOP, Ajuntament
de Rubí, Ajuntament d’Olot i Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú

Environnement, Recherche et
Action (ERA-Cameroun)
ESF Catalunya
1.676.462 €
2010-2011
160.423,26 €

Projecte de millora dels Serveis Urbans al Barri de Maxaquene A a Maputo
CONTRAPART
Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Comunitário
(AMDEC), Faculdade de Arquitectura da Universidade Eduardo
Mondlane
ESF PARTICIPANTS ESF Catalunya i ESF Illes Balears
PRESSUPOST
179.925,55€
TERMINI
2010-2011
DESEMBORS. 2011 74.449,78€
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, Ajuntament de Rubí,
FINANÇADORS
Ajuntament de Manresa, Ajuntament de la Roca del Vallès i Fons Mallorquí

MOÇAMBIC
S’ha finalitzat l’elaboració de la primera fase del Pla urbanístic
de Maputo, que ha estat aprovat pel municipi. En aquesta fase,
s’han intensificat les relacions amb les autoritats municipals i
la Facultat d’Arquitectura, a través de la qual s’ha vehiculat la
interlocució amb els diferents actors implicats en aquest procés,
celebrant-se trobades participatives al barri amb l’objectiu
d’implicar les famílies en la definició de les línies bàsiques del
traçat urbà futur.
Respecte a la component infraestructural, s’han construït
vint metres de drenatge terciari per solucionar els problemes
d’accessibilitat del nou centre comunitari del barri. D’altra
banda, s’ha facilitat el procés que ha permès l’engegada del
sistema de recollida de residus sòlids a través d’una empresa
local. Paral·lelament, s’han construït les 51 latrines previstes.
Aquest procés ha continuat recolzant-se a les campanyes de
sensibilització i bones pràctiques d’higiene, dinamitzades pels
activistes de les Organitzacions Comunitàries de Base.

Revisió de la construcció d’unes latrines a Maputo (ESF, 2011)
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Paraguai

“El Movimiento Nacional Campesino Indígena som homes i dones, joves, vells i nens organitzats. Som part de la terra,
perquè sentim que la terra no té amos. Diem no a l’agronegoci i a les multinacionals que destrueixen els nostres
pobles.”

Sobirania
Alimentària

La Vía Campesina va promoure la idea de Sobirania Alimentària com a reacció a les tesis neoliberals i al procés globalitzador
depredador, i com a alternativa a l’actual model capitalista, a la Cimera Mundial sobre l’Alimentació el 1996. La Sobirania
Alimentària és el dret sobirà dels pobles als aliments sans i culturalment adequats, produïts mitjançant mètodes sostenibles.
Des del seu naixement, s’ha convertit en una alternativa de desenvolupament (o al desenvolupament), finalment basada
en la solidaritat entre els pobles i en el seu dret a l’autodeterminació. Des d’ESF continuem defensant la transformació
de l’actual model de repartició social, des d’una perspectiva inicial de l’agricultura i l’alimentació, i donant suport a les
organitzacions camperoles del Sud que defensen i lluiten per aconseguir un model de Sobirania Alimentària.
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Sobirania Alimentària significa prioritzar els drets dels pobles i comunitats a l’alimentació i la producció
d’aliments sobre els interessos del comerç tradicional, basats en la producció per a la exportació i la
importació d’aliments.
Durant el 2011 s’ha treballat en l’elaboració de La Colla Pessigolla II... el gen i la panotxa, conte per sensibilitzar petits i grans sobre els aliments transgènics.
La publicació mostra, d’una manera senzilla i divertida, què són els transgènics i quines podrien ser algunes de les seves conseqüències socials, ambientals o
econòmiques. És, sobretot, una eina per a la reflexió conjunta entre persones grans i petites des de l’enfocament de la Sobirania Alimentària.
També s’ha participat a les accions promogudes durant el 15 d’octubre organitzades per diferents moviments socials a Barcelona, així com, del 13 al 22 d’abril,
en la cinquena edició de la Setmana de Lluita Camperola, de la mà de l’Aliança per la Sobirania Alimentària a Catalunya (ASAC). Per últim, durant aquest
any s’han realitzat també diverses presentacions de l’estudi Esferes 9 “Quan l’om demana peres. L’insostenible consum energètic del sistema alimentari
global.”.

Activitat
La Colla Pessigolla 2. El Gen i la Panotxa
Hort 15O

Descripció
Elaboració de la segona part del conte educatiu La Colla Pessigolla.
Participació a les accions promogudes durant el 15 d’octubre per diferents moviments socials a
Barcelona.
Estudi “Quan l’om demana peres. L’insostenible Presentació del informe, elaborat el 2010, al Centre de Documentació i Cooperació de Lleida, a l’ETSEIB i
consum energètic del sistema alimentari a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels.
global.”
Setmana de Lluita Pagesa
Participació amb l’ASAC a la setmana de la lluita a l’abril.

Acció realitzada a Barcelona durant la mobilització global del 15 d’octubre (ESF, 2011)

REGIÓ CHACO, PARAGUAI
L’any 2011, el projecte Dones rurals de Paraguai, construint la
Sobirania Alimentària s’ha consolidat com a motor d’articulacions
regionals en el Con Sud-americà, intensificant-se la incidència de
les accions plantejades, des de la Regió del Chaco. Per això, es
compta amb l’experiència de les dues organitzacions sòcies: CENEPP,
amb el qual es treballa a Argentina (en representació de l’MNCI), i
CONAMURI, a Paraguai.
S’ha continuat treballant per potenciar la Sobirania Alimentària de les
organitzacions integrants de la Vía Campesina de Sud-amèrica, CLOC
Con Sud i CLOC Regió Andina, que articula a tots els moviments
nacionals camperols indígenes de les regions, a través de la millora
en l’accés als béns naturals i de la incidència en les polítiques
públiques. També s’ha treballat en l’enfortiment de la relació política
entre diferents organitzacions camperoles de Paraguai.

Examen de matemàtiques al IALA Guaranì. (ESF, 2011)

Dones rurals de Paraguai, construint la Sobirania Alimentària al Con Sud
CONTRAPART
CONAMURI, CENEPP
ESF PARTICIPANTS ESF Catalunya, ESF Navarra i ESF València
PRESSUPOST
491.702,85 €
TERMINI
2010-2011
DESEMBORS. 2011 223.233,55 €
AECID, Generalitat Valenciana, Ajuntament de Manresa, Ajuntament
FINANÇADORS
de Sant Cugat del Vallès, Fons Català de Cooperació i Ajuntament de
Vilanova i La Geltrú
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D’altra banda, s’ha enfortit l’estratègia d’educació i formació de la
Vía Campesina a Sud-amèrica i de la CLOC Con Sud, especialment
la de joves i militants de base, amb l’objectiu d’aprofundir en els
coneixements de la Sobirania Alimentària i de l’agroecologia, a
partir d’una visió camperola i indígena i aplicant la metodologia
de l’educació popular. Aquest procés ha permès la consolidació de
l’Institut Agroecológic llatinoamericà, IALA Guaraní.
També s’han iniciat les línies d’investigació de l’Observatori de
Riscos i Amenaces a la Sobirania Alimentària, s’han organitzat
cinc esdeveniments i s’ha participat a diversos espais d’intercanvi,
reflexió i posada en comú sobre aspectes de la lluita de les
diverses organitzacions que defensen els seus drets en l’àmbit de
la Sobirania Alimentària, xarxes nacionals i internacionals. A més,
s’ha desenvolupat una campanya de sensibilització sobre gestió
sostenible de béns naturals i Sobirania Alimentària, plantejada com a
eina d’acostament a les reivindicacions camperoles i indígenes dels
sectors urbans.

Arriba a la derecha: Campament Latinoamericà de Joves, Ojo de Agua, Argentina. Arriba a la izquierda: Acte davant el Ministeri d’Agricultura a Asunción, Paraguai. Abajo: Marxa
camperola pels carrers d'Asunción, Uruguai. (ESF, 2011)

ESF 23

Assessories tècniques
Dins les nostres accions, les assessories tècniques constitueixen una
altra de les activitats a través de les quals intentem incidir en la millora
qualitativa de la cooperació. Per això, oferim assessorament tècnic per
tirar endavant les intervencions d’altres entitats, institucions, empreses
o administracions, a qualsevol de les fases del projecte. El component
tècnic pot ser crític perquè la qualitat, la coherència i l’eficàcia
necessàries de programes i projectes s’aconsegueixi.
Comptem amb un equip de persones expertes, amb una àmplia
experiència professional al Nord i al Sud; dins el nostre equip hi ha
enginyers i enginyeres de totes les disciplines: hidrogeòlegs, arquitectes,
geògrafs, biòlegs, etc. Igualment, tenim delegacions a sis països d’Àfrica
i Amèrica Llatina que ens permeten ser més a prop de les intervencions
que necessiten de suport tècnic. A més, l’experiència acumulada en
activitats formatives ens dóna una gran capacitat en la generació de
continguts i posada en marxa de programes de capacitació, especialment
en format no presencial.
Durant el 2011, ESF ha finalitzat l’assessoria en la línia de cooperació
directa de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, a un
projecte impulsat pel Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia. S’ha
donat suport a l’elaboració d’un Diagnòstic Nacional sobre la gestió dels
residus amb l’objectiu d’elaborar un programa que els gestioni de manera
integral, així com enfortir i generar capacitats de cara a la gestió integral
de conques, als operadors públics d’aigua, a la pròpia gestió de residus
i a monitoratges socioambientals associats a activitats hidrocarburíferes
de la zona de treball.
Aquest any, ESF ha dut a terme dues assessories a Nicaragua, dins dels
marc de dos agermanaments catalans. Les dues s’han executat a través
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). Per una
banda, a la població de San Miguelito, que es troba agermanada amb
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, s’ha elaborat un avantprojecte per
a cadascuna de les 45 comunitats del municipi, amb la finalitat d’elaborar
un Pla Director en aigua i sanejament per a tota la població. També s’ha
L’assitència tècnica va permetre impulsar un model de gestió
del servei d’aigua potable i el sanejament en una comunitat rural
de Nicaragua, en un moment en el qual hi havia una mancança
de legislació i d’institucions públiques amb competències en la
matèria. ESF va treballar amb la població local i amb el govern
municipal en la construcció d’una empresa municipal d’aigua
potable i sanejament amb participació de tots, amb un model de
gestió del servei que incloïala gestió administrativa i l’operació i
manteniment del sistema. ESF va elaborar també l’avantprojecte
del sistema de sanejament de la localitat i va assessorar sobre
la millor manera d’optimitzar l’obsolet sistema d’aigua potable
que llavors existia.
Miguel Torres Jerez, Responsable Unitat de Desenvolupament
Sostenible, Aigua i Sanejament, Ambaixada d’Espanya a
Nicaragua, AECID.
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realitzat un seguiment i suport tècnic durant vuit mesos a l’alcaldia i
un diagnòstic institucional amb la finalitat d’enfortir la Unitat Municipal
d’Aigua i Sanejament de l’Alcaldia. D’altra banda, s’ha estat treballant amb
l’Alcaldia de Puerto Cabezas, que es troba agermanada amb Vilafranca
del Penedès i amb Sant Pere de Ribes. S’ha portat a terme el disseny
d’un projecte tècnic d’un sistema d’aigua i sanejament a la comunitat de
Kuakuil, que pertany a aquest municipi. Alhora, també s’ha realitzat un
diagnòstic institucional de la Unitat Municipal d’Aigua i Sanejament de
Puerto Cabezas.

Article
Maxaquene A, un barri en construcció
Les ciutats han pres rellevància en la vida de les societats. Com
s’esmenta en alguns texts d’urbanisme, més de la meitat de la població
mundial es troba habitant grans urbs. Tanmateix, a l’Àfrica Subsahariana
s’espera que aquest fenomen succeeixi cap a l’any 2030. Malgrat això, en
l’actualitat, la població urbana d’aquesta regió suposa el 37% del total,
la qual cosa significa que la taxa de creixement urbà de la regió serà
1,7 vegades superior a la taxa de creixement urbà mundial. Sens dubte,
aquest fenomen està agreujat per l’alt nombre de migracions a les ciutats,
conflictes, escassetat i crisis mundials, factors que acceleren la migració
a la recerca de millors oportunitats de vida per a moltes famílies que
viuen al llindar de la misèria, en condicions mínimes de salut, d’educació
i d’accés a serveis bàsics.

aglutinant als seus carrers una infinitat de petits espais comercials,
comerços de fruites, venda de productes de primera necessitat i petits
locals com barberies, etc.

Els líders mundials, a partir del 2000, es van comprometre a través del
setè dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) a assegurar
l’accés a l’aigua potable i serveis bàsics de sanejament. Així mateix, els
ODM també proposen la reducció de població assentada en tuguris. A
nivell internacional, és evident que, malgrat que en molts casos s’ha
produït per part dels estats i de les ONG unes alertes i una major atenció
pel que fa a aquests objectius específics, encara queda un llarg camí per
recórrer.

Reunió a Casamance (Senegal) en el marc de l’assessoria sobre energia domèstica
(ESF, 2011)

Per últim, des d’ ESF s’ha donat suport a la Fundació IPADE per tal de
documentar un estudi sobre el consum d’energia domèstica i la possible
utilització de cuines millorades o mesures d’eficiència energètica que
contribueixin a reduir la pressió sobre el medi ambient i millorar la qualitat
de vida de les poblacions rurals en la regió natural de la Casamance
(Senegal, Gàmbia i Guinea Bissau). Aquesta assessoria s’ha finalitzat
amb la celebració d’un seminari internacional a Madrid, sobre Cuines
Millorades a l’Àfrica Occidental, a través del qual s’ha analitzat el potencial
real de les cuines millorades en la reducció de pressió sobre els recursos
en aquesta zona, així com els aspectes claus per a la introducció i
acceptació per part de la població rural..

En un país com Moçambic, prop del 74% de la població viu en condicions
de pobresa extrema, és a dir, amb menys d’1,25 dòlars per persona i dia.
En el cas de Maputo, la seva capital i la ciutat més poblada del país, amb
1.087.692 habitants (segons el cens del 2007), s’estima que prop del 70%
de la població viu en assentaments informals a les àrees perifèriques de
la ciutat, mancades de serveis bàsics, en condicions d’infravivenda i amb
altres problemàtiques socials.

Aquí pots descarregar-te el fulletó informatiu
sobre les assessories tècniques.

Maxaquene A és un exemple d’un d’aquests assentaments de la capital
de Moçambic. D’acord amb el cens general del 1997, en aquest barri
habitaven 22.733 persones (11.097 homes i 11.659 dones), que correspon
a una densitat d’ocupació de 270 habitants per hectàrea. Malgrat que no
existeixin dades més actualitzades del barri, en visitar-lo es fa evident un
fort increment de la població. La majoria sobreviu d’activitats informals,

S’afegeix a això que els nivells de desocupació són molt alts, mentre que
el nivell formatiu de la població és molt baix. L’associació de l’augment
del cost de vida a aquesta problemàtica porta com a conseqüència unes
condicions de la qualitat de vida de les persones molt precàries.
D’altra banda, el barri no té infraestructures suficients per cobrir les
necessitats dels seus habitants. En l’actualitat té només dues escoles
de primària i dues de secundària, una guarderia, un centre de salut al
barri veí i la secretaria del barri com a espai de reunió. En relació amb el
sanejament de l’aigua, és intermitent, amb un abastament precari, ja que
la xarxa de drenatges està abastint tan sols una de les quatre zones del
barri. A la zona on Enginyeria Sense Fronteres ha estat intervenint des de
fa tres anys, implementant aquesta xarxa de sanejament, a més a més, es
treballa amb la població en temes d’educació relacionats amb la sanitat i
la construcció de latrines per als habitatges. Es considera part important
d’aquest treball la relació constant que es manté amb la universitat, així
com els esforços per vincular el municipi i les famílies amb la intervenció
del pla de millora de Maxaquene A. Amb aquesta finalitat es fan trobades
amb les organitzacions de barri i la població en general per mobilitzar,
donar a conèixer el projecte i compartir les possibilitats que té el barri.
Com a la majoria de barris del món, és important la participació de tots
els actors vinculats amb la seva problemàtica. I és que la resposta no
només està en un d’ells per una manca de capacitat i de coneixement
de la situació real al barri. És per això que és rellevant el planejament
participatiu acompanyat per les organitzacions implicades i el municipi
per aconseguir una apropiació de les intervencions realitzades en què
els resultats generin un barri més inclusiu i amb majors oportunitats, i
propiciant la millora en la qualitat de vida dels seus habitants.
Ana Carolina Cortés, membre d’Enginyeria Sense Fronteres.
Article publicat al diari Regió 7, el 21 de març del 2011.
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Formació

Formació en línea

ESF impulsa l’Educació per al Desenvolupament (EpD) tant en l’àmbit
educatiu, especialment a les escoles d’enginyeria, com a través de la
sensibilització, l’acció i el voluntariat. Promovem una formació específica
i transversal, basada en valors com la igualtat, la inclusió i la solidaritat.

Durant el 2011 s’han realitzat, en modalitat no presencial, els següents Cursos
d’Introducció:
• 10a edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel Desenvolupament Humà
• 9a edició Gestió de Projectes de Cooperació Internacional de Base
Tecnològica
• 6a edició Energia i Cooperació
• 11a edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel Desenvolupament Humà
• 5a edició Projectes d’Abastament d’Energia en Zones Rurals
• 1a edició Incidència Política

Creiem que la transformació social tant al Nord com al Sud és necessària
i que n’és una de les claus per aconseguir un desenvolupament integral.
Per això, considerem necessària la formació per a facilitar eines d’anàlisi
crític al jovent, de manera que els permetin aprofundir en les causes de
les desigualtats del patró actual de desenvolupament i fomentar així la
participació ciutadana en l’àmbit associatiu.
Execució 2011: 83.710,70 €
Finançadors: INJUVE, Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, Centre de Cooperació al Desenvolupament de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grup Universitat
Taller sobre la crisi financera durant el Campament de juliol. (ESF, 2011)

Itinerari Formatiu del Voluntariat (ITV)
L’any 2009 es va definir l’Itinerari Formatiu que és necessari que segueixi el nou voluntariat en entrar a l’entitat. Aquest contempla tant sessions
presencials com no presencials, i permet la possibilitat de participar als projectes que ESF desenvolupa al Sud mitjançant el Programa de Coneixement
de la Realitat (PCR). Durant el 2011 s’han realitzat les següents activitats dins de l’ITV:

Dinàmica durant el Campament de juliol. (ESF, 2011)

• Minicampament al març per al nou voluntariat, amb una xerrada
sobre Deute feta per la plataforma Qui deu a qui?
• Sessions presencials (“Aravades”) sobre:
• La Cimera i la Contracimera de Cancún (ODG, a Barcelona)
• El Preu de l’abundància. Drets humans a les fosques. Decàleg de
la Campanya. (ESF, a Barcelona)
• Incidència política des del Sud (Grufides, contrapart d’ESF a
Equador)
• Revolucions del nord d’Àfrica i el món àrab (Sodepau, a
Barcelona)
• Sostenibilitat dels biocombustibles (ESF, a Girona)
• La tecnologia al servei del desenvolupament (ESF, a Girona)
• Petjada ecològica (Ecologistes en Acció, a Girona)
• Quan l’om demana peres (ESF, a Lleida)
• Campament: cap de setmana formatiu realitzat al juliol, que ha
comptat amb l’assistència de les persones voluntàries i treballadores
de l’entitat. S’hi han tractat temes genèrics i externs a l’entitat, com
són la crisi financera, la Generació d’Ideologia i la Gestió de Conflictes
amb Metodologies Participatives, entre d’altres.

Les universitats són actors cada cop més significatius en el sistema de Cooperació Internacional. Des d’ESF establim xarxes de treball per
acostar posicions i treballar per un model més integrador en què la Universitat s’impliqui i es posicioni davant els problemes actuals, treballant
així les relacions amb la societat civil i no només satisfent les necessitats del mercat. Una Universitat orientada al desenvolupament humà
no pot apuntar únicament a la formació de l’alumnat com a agent econòmic.
El grup Universitat, format per voluntaris i voluntàries de diferents escoles i facultats, facilita la implicació de l’alumnat i els docents en la
creació d’un espai crític per al debat, la formació i la investigació en la cooperació per al desenvolupament. Treballem l’EpD impulsant valors
com la cooperació, la sostenibilitat o la capacitat crítica, així com organitzant activitats o fent campanyes de sensibilització i incidència. El
grup Universitat és el vincle entre la Universitat Politècnica de Catalunya i ESF.

Activitats del grup:
Quadrimestre de primavera:
• Col·laboració amb l’associació “l’Altre Fòrum” per dur a terme
les seves jornades anuals. Durant tres dies es va mostrar el
ventall de possibilitats laborals que pot trobar algú que ha estudiat
una enginyeria.
• Dinar ecològic per la festa de l’escola de l’ETSEIB en motiu de
la Campanya sobre la Sobirania Alimentària d’ESF, on també es va
presentar l’estudi “Quan l’Om demana peres”.

Activitat del Campament formatiu de juliol.(ESF, 2011)

PCR – Programa de Coneixement de la Realitat
L’Itinerari Formatiu seguit pels PCR durant el 2011 ha contemplat les següents activitats formatives:
1. Formació en línia: Curs de Voluntariat
2. Formació tècnica: Formació en SIG i GPS, formació en qualitat i infraestructures d’aigua i sanejament i energies renovables.
3. Formació comuna on es van tractar temes transversals i que inclou tant els Aravades i altres sessions presencials, com un cap de setmana
de formació al juliol.
4. Estades a terreny: Durant les estades, 5 PCR van participar en els projectes que ESF porta a terme a l’Equador i El Salvador.
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ESF ha estat l’entitat encarregada tant d’executar la
formació federal de la Federació espanyola d’Enginyeria
Sense Fronteres, com de la creació de nous cursos i
de la revisió dels existents. Així, durant l’any 2011 s’han
creat els continguts del nou curs federal d’Incidència
Política. Aquest busca facilitar la comprensió dels
processos d’incidència política, identificar les estructures
i actors que participen en aquests processos, així com
familiaritzar-se amb l’ús d’eines comunes.

Quadrimestre de tardor:
• Cap de setmana de formació del grup i dels nous voluntaris i
voluntàries, on es pensen i proposen activitats a fer durant el curs
i es fa cohesió de grup.
• 2a Edició de les Jornades per la Resistència, amb la participació
de l’Espai Social de Formació d’Arquitectura (ESFA), Arquitectes
Tècnics Sense Fronteres (ATSF) i STEP Estudiants. La Jornada
tractava tres eixos temàtics: Educació, Hàbitat i Associacionisme
i també s’incidia en la Sobirania Alimentària convidant col·lectius
com Barrilònia i Can Piella, per organitzar els dinars.
• Jornades sobre aigua, amb un xerrada sobre “El dret humà a
l’Aigua i al Sanejament” i el passi de la pel·lícula-documental “Y
también la lluvia”.
• Campanya de consum responsable per Nadal amb la creació d’una
Pachamama informativa (butlletí elaborat pel grup Universitat).

Presentació d’ESF a les persones interessades en fer un voluntariat a
l’entitat. (ESF, 2011).
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Comunicació

Llocs web 2011
Durant el 2011 hem potenciat la comunicació de les campanyes Nord amb la creació de nous llocs web. Als webs es pot trobar el decàleg de les
campanyes, així com notícies, articles, vídeos, comunicats, manifestos i jornades. Així, hem llançat el web de las campanyas:

crítica i transformadora
Durant el 2011 hem apostat per un nou model de comunicació treballat i definit al Pla de Comunicació que es va elaborar de forma participativa durant
el 2010. Així, aquest any hem posat en pràctica una estratègia de comunicació crítica per a la participació i el canvi social, i la cultura comunicativa,
que poc a poc, ha anat impregnant l’associació.
S’ha definit una nova estructura amb nous processos i funcions pels actors implicats en la tasca comunicativa. S’ha conformat un equip de treball de
voluntaris i voluntàries especialistes en disseny, il·lustració, programació, periodisme i altres temes de l’àmbit de la comunicació.
Paral·lelament, hem treballat en la millora de la transmissió a la societat de la imatge, missió i valors de l’entitat redissenyant la nostra identitat
visual. Avui disposem d’un logotip actualitzat, un manual d’estil i imatge ben definit i nou material de presentació de l’associació. També hem dissenyat
les noves webs de les campanyes “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia” i “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques”.
Així mateix, durant el 2011 vàrem elaborar i posar en marxa dues campanyes de comunicació específiques: “Millor Amb Ella”, campanya de
sensibilització d’àmbit català per a la gestió pública de l’aigua i “Compleix el teu Repte”, campanya realitzada amb la col·laboració de la Fundació
Caixa d’Enginyers, que ens ha obert les portes a molts col·legis professionals d’àmbit català i estatal i al sector de l’enginyeria en general.

Publicacions
Col·lecció ESFeres
ESFeres 10. Falta aigua o sobra mineria?
Implicacions de la Raw Materials Initiative
de la Unió Europea a Amèrica Llatina

ESFeres 11. Del BID a la realitat
El procés de descentralització de l’aigua
potable i sanejament a El Salvador

Autora: Sílvia Formentí
Edició en català i castellà

Autor: Quique Gornés
Edició en castellà

Energia i indústries extractives, “El preu de l’abundància, drets humans a
les fosques” www.elpreudelabundancia.org

Campanya “Aigua de tothom: un dret i no una mercaderia”
www.agua.isf.es

Durant el 2012 es llançaran les web de programes Sud que actualment tenim en construcció:
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Vídeos i documentals
Al nostre canal de Vimeo (http://vimeo.com/channels/isf) pots veure els vídeos de les diferents jornades, entrevistes i documentals realitzats
al llarg de l’any.

Compleix el teu repte
A finals de 2011, Enginyeria Sense Fronteres i els col·legis professionals, gràcies al suport
de la Fundació Caixa d’Enginyers, vàrem engegar la campanya Compleix el teu repte,
que reivindica els valors i principis de la solidaritat, el compromís social, la voluntat
de transformació i el treball per l’interès comú, tan necessaris a les enginyeries i
sense els quals no s’entén la vocació que té el nostre col·lectiu.

Llibres

Compleix el teu repte pretén contribuir a què els i les enginyeres retrobin les inquietuds
inicials que els van empènyer a dedicar-se a l’enginyeria. Per això, des d’ESF es fa
una crida perquè expliquin els seus reptes, així com per donar a conèixer els reptes
d’altres companys tot fomentant la col·laboració conjunta per portar-los a terme.
En el marc de la campanya també vàrem treballar noves fonts de finançament amb
el crowdfunding, un sistema de microdonacions. Aixì, vàrem penjar a la plataforma
Lánzanos un projecte d’aigua i sanejament a l’Hacienda de San Alfonso (El Salvador) i
finalment, gràcies a totes les donacions es van recaptar 3.000 euros.

Amèrica submergida
Impactes dels nous projectes
hidroelèctrics a Llatinoamèrica
i el Carib
Autors: María Fernández i Miquel
Carrillo
Edició en castellà
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La Colla Pessigolla II... el
gen i la panotxa. Conte per
sensibilitzar petits i grans
entorn les conseqüències del
model supermercadista
Autors: Grup de Sobirania
Alimentària d’ESF
Edició en català i castellà

L’aigua a les nostres comunitats
Manual pràctic per a l’abastament
d’aigua en comunitats camperoles
indígenes

Experiències en electrificació
eòlica comunitària a Bolívia:
lliçons apreses per a futurs
projectes

Autors: MNCI (Argentina) i ESF
Reedició en castellà

Article escrit per membres de la
Universitat Politècnica de Catalunya,
Enginyeria Sense Fronteres i les seves
contraparts al país, CINER i Mosoj
Causay, sobre avaluació de projectes i
millores de futur.
Edició en anglès.

en

ó
i
c
u
r
t
cons

Tipus
Notícies sobre la campanya
Banner a la web
Entrevistes
Envio de butlletins
Envio de comunicats a col·legiats/
des per part dels Col·legis
professionals
Envio de fulletons de la campanya a
col·legis professionals
Envio de fulletons de la campanya a
universitats i escoles d’Enginyeria

Nº
d’aparicions
64
6
4
14
3

3.000
600

ESF 29

Treball en xarxa

ESF als mitjans de comunicació

A ESF valorem molt positivament el treball en xarxa amb
altres entitats, ja que és una forma de sumar esforços,
sinergies i estratègies. Creiem que d’aquesta manera
podem contribuir millor a l’enfortiment i la participació de
la societat civil, els nostres missatges poden arribar més
lluny i incidir més en organismes públics, privats, nacionals
i internacionals.

198

Aparicions en:
Diaris
Mitjans digitals
Ràdio
TV

74
26

14

Per això, ESF pertany a l’associació ÀGORA NordSud, formada per sis entitats catalanes de solidaritat
internacional i cooperació al desenvolupament: Enginyeria
Sense Fronteres, Entrepobles, Medicus Mundi, SETEM,
Veterinaris sense Fronteres i l’Observatori del Deute en
la Globalització. Aquesta iniciativa va néixer el 1998 per
intentar ser conseqüents amb la idea que cooperar és
també operar conjuntament aquí. Vol ser, també, un espai
de trobada i de reflexió, fruit de l’evolució del sector de la
cooperació catalana en les darreres dues dècades i de la
voluntat de ser eines de transformació social, incidint en les
polítiques de cooperació i en la coherència de les polítiques
públiques, en general, i de les pràctiques privades amb un
model de desenvolupament inclusiu i enfocat en els drets
de les persones.
ESF també participa molt activament a la Federació Catalana d’ONGD, essent en
Quique Gornés, voluntari d’ESF, el vocal de comunicació a la seva Junta. ESF també
participa com a Federació espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres a la Coordinadora
d’ONGD d’Espanya, participant en els grups de treball i les comissions.
També treballem en altres plataformes, xarxes i moviments socials que promouen la
cooperació al desenvolupament i la incidència política, com el Consorci per a la Gestió
Integral de l’Aigua a Catalunya (CONGIAC), la plataforma Aigua és Vida, l’Associació
Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS), la Xarxa estatal
Aigua Pública (RAP), l’European Water Movement, la Red Vida a Amèrica Llatina, la
Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA), la Reclaiming Public Water,
l’Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles (ASAP), la Plataforma de Seguiment
de les Indústries Extractives (PSIE) o la xarxa Enlazando Alternativas, entre d’altres.
Com a Federació, Enginyeria Sense Fronteres també pertany al Consell Assessor del
Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament, de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, i al Consell de Defensa de la Patagònia Xilena
que, a través de la campanya “Patagonia Xilena Sense Represes”, s’oposa als
megaprojectes hidroelèctrics que es pretenen dur a terme a la zona.
A nivell europeu, ESF participa de la incipient articulació que les Enginyeries Sense
Fronteres del continent comencen a tirar endavant.

Durant el 2011, hem treballat molt la nostra presència a les xarxes socials i el
potencial d’aquest tipus de comunicació amb Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter,
Linkedin i Livestream.

Segueix-nos!
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Informació econòmica
·     La crisi econòmica segueix pressionant
la nostra societat molt durament, i el
sector de la cooperació no n’està al marge.
L’any 2011 els recursos de la Generalitat
per a la solidaritat internacional van patir
una dràstica davallada, i a ESF no en som
aliens. Així, l’any 2011 l’hem tancat amb
unes lleugeres pèrdues, i iniciant un procés
de reflexió per redefinir l’entitat: el nostre
dimensionament i la nostra estructura
davant del nou context social, polític i econòmic que ens envolta, atès
que aquesta nova realitat sembla ja lluny de ser un petit parèntesi.
Aquest redimensionament l’haurem de definir durant aquest 2012, per
poder afrontar un 2013 d’acord amb les circumstàncies.
Després de 10 anys de creixement gairebé ininterromput dels

pressupostos de l’entitat, vénen temps complexos; caldrà adaptar
la nostra lluita a les nostres noves capacitats. Però com a associació
amb un voluntariat actiu i apoderat, estem convençuts que ens en
sortirem.

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: 78,45 euros
van a projectes de cooperació sobre el terreny, 9,71 euros a
campanyes d’incidència i formació al Nord i 11,84 euros pel
funcionament i gestió de l’entitat”

FONS PÚBLICS
FONS PRIVATS

Per últim, volem agrair a tothom la implicació en la redefinició de
l’associació iniciada el 2011 davant les noves dificultats econòmiques,
i en especial a l’equip contractat per tots els esforços realitzats
durant aquest procés.
Jordi Pascual, tresorer d’ESF

QUOTES DE SOCIS I SÒCIES

PROJECTES SUD

INGRESSOS PER ACTIVITAT

PROJECTES NORD

INTERESSOS I EXTRAORDINARIS

ESTRUCTURA INTERNA

90,26% 2,89% 2,37% 3,83% 0,64%

9,71%

11,84%

78,45%

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES és una entitat
declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya

Ingressos

Despeses

FONS PÚBLICS

2.103.316,38

PROJECTES SUD

1.831.187,09

Generalitat

833.856,12

Camerun

192.330,59

Ajuntaments i Diputacions

277.948,47

Zona Andina

473.363,92

El Salvador

610.142,81

Administració espanyola

991.511,79

Moçambic
FONS PRIVATS

328.707,60

67.285,92

Paraguai

161.431,21

Col·legis i Universitats

27.219,50

Assessories

65.210,96

Altres donacions

24.058,94

Col. amb altres col.lectius

16.007,48

Quotes de socis/es

55.306,93

Ingressos per activitats

89.323,63

Interessos i extraordinaris

14.838,24

PROJECTES NORD

226.734,11

Incidència i Sensibilització

146.758,44

Educació per al Desenvolupament

79.975,67

Indicadors
Anny

Nº de socis i sòcies
Entitats finançadores
Beques
Contractats i contractades

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

124
9
3
3

194
17
4
8

282
19
4
17

362
34
2
12

441
34
8
15

460
33
9
20

573
45
2
19

632
39
4
21

606
40
3
24

612
37
3
28

591
28
3
24

Evolució del nombre de
socis i sòcies
632
573

606 612

Execució total (€)

2.330.071
2.179.101

591
1.762.480

441 460

1.408.546

362

ADMINISTRACIÓ/COMUNICACIÓ

276.391,22

2.317.681

1.391.628

282
194

TOTAL INGRESSOS

2.330.071,10

TOTAL DESPESES
RESULTAT

2.334.312,42

588.518

124
347.866

-4.241,32

730.501

384.458
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002

2003 2004 2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011

“Acaudit auditors ha auditat favorablement les nostres comptes”.
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Seus

Agraïments

A Catalunya:

Administracions Públiques

Barcelona. Seu Central:

Girona:

Lleida:

Tarragona:

C/ Múrcia, 24, baixos
08017 Barcelona
Telèfon: 93 302 27 53
Fax: 93 302 53 68
contacta@esf-cat.org

Local d’associacions Escola Politècnica
Superior Campus de Montilivi - Edifici
Politècnica || Universitat de Girona
Av. Lluís Santaló, s/n, apartat 17071
17003 Girona
Telèfon: 972 41 84 73
Fax: 972 41 84 73
girona@esf-cat.org

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

Seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona
Av. Roma, 7, entresòl
43005 Tarragona
Telèfon: 697 542 850
tarragona@esf-cat.org

També ens pots trobar a:
Cambrils: cambrils@catalunya.isf.es
Gavà: gava@catalunya.isf.es
L’Hospitalet de Llobregat: lh@catalunya.isf.es
Manresa: manresa@catalunya.isf.es
Mataró: mataro@catalunya.isf.es
Reus: reus@catalunya.isf.es

Salou: salou@catalunya.isf.es
Sant Cugat: sancugat@catalunya.isf.es
Sta. Coloma de Gramenet: santacolomag@catalunya.isf.es
Terrassa: terrasa@catalunya.isf.es
Vilanova i la Geltrú: vilanovailageltru@catalunya.isf.es

A l’exterior:
ARGENTINA

MOÇAMBIC

MOÇAMBIC

PERÚ

Galpón, Rotonda Sur s/n
3740 Quimilí. Santiago del
Estero
Argentina
Telf.: +54 03843421195
argentina@esf-cat.org

Av. Paulo Samuel Kamkomba, 1042, 3a
planta
Maputo, Moçambic
Telf: +258 213 285 87
Fax: +258 213 285 88
mozambique@esf-cat.org

Av. Eduardo Mondlane, 2637
Primero, andar esquerra
Maputo
Telf: +25821329473

Jr. José Gálvez, 430-A
Cajamarca
Telf.: +51 76342082
Cel.: +51 985733172
andes@esf-cat.org

EL SALVADOR

EQUADOR

CAMERUN

BOLÍVIA

Avenida 2, Calle, 2 Casa 7_A,
Colonia San Luis 2,.
San Salvador, El Salvador
Telf.: +503 22743712
elsalvador@esf-cat.org

Quito Esq. Ernesto Rodríguez, s/n
Francisco de Orellana
Equador
ecuador@esf-cat.org

cameroun@esf-cat.org

bolivia@esf-cat.org

• Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al 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
• Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Diputació de Girona
• Diputació de Lleida
• Diputació de Tarragona
• Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
• Fons Mallorquí
• Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
• Institut de la Joventut
• Unió Europea

Ajuntaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badalona
Barcelona
Berga
Cambrils
Canovelles
Cervera
Cornellà de Llobregat
El Masnou
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet
Seròs
Solsona
Tarragona
Terrassa
Tiana
Valls
Vidreres
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la GeltrúUniversitats

Universitats
• Centre de cooperació al Desenvolupament
de la UPC
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Girona
• Universitat de les Illes Balears

• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat Politècnica de Catalunya

Col·legis Professionals
• Col. d’Ambientòlegs
• Col. d’Eng. Agrònoms de Catalunya
• Col. d’Eng. de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
• Col. d’Eng. de Forests 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. d’Eng. Tècnica en Informàtica de Catalunya
• Col. d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona
• Col. i Associació d’Enginyers Navals
• Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI)

Altres finançadors
•
•
•
•

Fundació Caixa d’Enginyers
Notaria Enrique Jaime Ventura Paradinas
Treballadors/es ACC10
Promoció 104 de l’Escola Universitaria
d’Enginyeria Tècnica Industrial de la UPC
• Totes les persones que van col·laborar a la
plataforma de Crowdfuning Lánzanos amb el
projecte d’aigua a El Salvador

A ESF Catalunya mai abans hem fet una
campanya de captació de socis/es ni de
comunicació institucional. Potser per aixó
no ens coneixes. Potser per aixó no saps que
portem 20 anys treballant per fer el món un
lloc més just. És per aixó que, avui, i tenint en
compte la greu crisi econòmica, social, política
i de valors actual, trobem més necessari que
mai dir-te:

www.vineaesf.org
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VINE a ESF,
VIU amb nosaltres i
VENÇ les injustícies
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Un sol món

C/ Múrcia, 24, baixos. 08017 Barcelona
Telèfon: 93 302 27 53
Fax: 93 302 53 68
contacta@esf-cat.org

