ESF Catalunya

Memòria 2012

Memòria 2012

Presentació
Un any més us presentem la memòria d’activitats de l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF). Al document hi
trobareu un resum del treball realitzat durant el 2012, tant als
nostres projectes del Sud com a les campanyes i activitats de
comunicació, formació, sensibilització i incidència. Val a dir que
durant el 2012 hem celebrat el nostre 20è aniversari, i que ho
hem fet amb un campanya de comunicació, “Vine a ESF: Vine,
viu i venç” en la que el voluntariat, els socis i les sòcies han
explicat els motius per ser d’ESF, tot engrescant a d’altres a
participar-hi activament.
Aquest ha estat un any especialment difícil per a ESF, ja que
hem hagut de fer front no només al descens del nombre de
finançadors, sinó també als impagaments per part d’alguns
d’ells, cosa que ens ha portat a redimensionar tant el
pressupost com la mateixa estructura de l’entitat.
Tot i això, amb el convenciment que el nostre treball és un
granet de sorra més per a la necessària transformació social,
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 de tothom, un dret i no una mercaderia”, i 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 de forma
transversal hem continuat impulsant una gestió del territori
respectuosa des del punt de vista mediambiental i d’igualtat
de gènere, a través d’accions en els àmbits d’Hàbitat i serveis
urbans i Sobirania Alimentària.
Al Sud hem donat suport a les nostres contraparts a El
Salvador, Bolívia, Equador, Perú, Paraguai, 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
(El Salvador, Moçambic i Bolívia), l’accés als serveis urbans
bàsics i el dret a l’habitatge (Camerun, Moçambic) i la sobirania
alimentària (Paraguai).
A banda, aquest any hem celebrat la trobada anual de la
Federació d’ISFs, la Còsmica, a casa nostra, cosa que ens
ha permès retrobar-nos un any més amb vells/es i nous/ves
companys/es per definir quina federació volem tenir.
També cal destacar que, a poc a poc, ens hem anat apropiant
de la seu a base d’activitats a iniciativa de voluntaris i voluntàries
amants de l’audiovisual amb ganes de fer caliu i debat amb el
cicle Docs and Pasta: http://docsandpasta.blogspot.com.es/. A
la vegada, altres organitzacions de diversos àmbits (altres ONG,
associacions de barris, associacions ecologistes) han demanat
l’espai per tal de portar a terme diverses xerrades. Tanmateix, la
nostra voluntat és fer d’aquest espai un lloc dinàmic, viu; un lloc
on es puguin desenvolupar motivacions polítiques, creatives,
transformadores, i per què no?, un lloc de diversió. En definitiva,
l’objectiu és anar fent del local d’ESF un espai social.
Aquest any, el voluntariat ha fet un gran esforç per tal de
prendre decisions orientades a la reestructuració de l’entitat.
Hem portat a terme, durant la nostra assemblea anual al mes
de juny, la culminació d’un procés participatiu difícil. Conscients
que les retallades en cooperació i els impagaments d’algunes
administracions han afectat i continuaran afectant greument els
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nostres projectes i campanyes, tant pel que fa als fons destinats
al sud i a la sensibilització al nord com, conseqüentment, als
fons destinats al sosteniment de la seu i estructura interna, hem
hagut de consensuar un redimensionament de tota l’entitat.
Això s’ha traduït en la realització de dos expedients de reducció
d’ocupació al llarg del 2012, un primer de reducció de jornada,
i posteriorment un de suspensió que ha afectat a diverses
persones contractades per l’entitat.
Això, però, no ha fet que deixéssim de banda les accions de
reclamació dels fons que les administracions, i especialment
l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, ens
deu segons els convenis signats en anys anteriors. Per aquest
motiu, i juntament amb la resta d’entitats de la FCONGD, hem dut
a terme reunions amb els responsables polítics, mobilitzacions i
articles en mitjans de comunicació.
Val a dir que aquests canvis no només han afectat a les
persones alliberades, sinó que s’han traduït en un augment de
feina i responsabilitats per part del voluntariat. I és que, tot i
que la manca de suport de les administracions és injustificable i
inexcusable, a ESF sabem que podem continuar fent incidència,
sensibilització i cooperació amb el suport dels nostres socis
i sòcies i amb la motivació, la feina i l’empenta de la gent
“esfèrica”.
I tot i que el present és complicat, a ESF ja estem donant forma
al futur, repensant contínuament quina és la millor manera
d’incidir en els canvis necessaris i de retroalimentar les accions
de transformació social al nostre territori.
Amb aquest esperit [constructiu] us diem fins a l’any vinent!
Junta Directiva d’ESF Catalunya
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Som ESF

Som 599 socis i sòcies
Som 79 voluntaris i voluntàries
Som 21 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 2012
A l’Assemblea de socis i sòcies
del 17 de juny de 2011 es va
elegir aquesta Junta per un
període de dos anys.

Tresorer - Jordi Pascual, 31 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.

Presidenta - Cristina Barberà, 34 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.

Vocal Nord - Eloísa Piñeiro, 33 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
d’ESF des del 2007.

Vicepresidenta - Macarena Maffet, 31 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.

Vocal Sud - Manel Rebordosa, 33 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.

Secretària - Diana Pascual, 33 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.

Vocal Federació - Jorge Plumed, 34 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.
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Campanya: “Aigua de tothom: un dret i no una mercaderia”
Després de la resolució de l’Assemblea General de les Nacions
Unides reconeixent el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament al
juliol de 2010 es va obrir un nou paradigma per les polítiques
internacionals i nacionals.
Per una banda, les trobades dels diferents organismes
internacionals vinculats a l’aigua han hagut de desenvolupar
aquest dret. Així trobem la creació d’un grup específic de països,
Blue Group, dins les Nacions Unides que treballaran la temàtica,
la incorporació del dret humà a l’aigua i al sanejament dins la
declaració ministerial del Fòrum Mundial de l’Aigua (març 2012)
i dins la declaració de la Conferència de les Nacions Unides de
Desenvolupament Sostenible, Rio+20 (juny 2012).
Per altra banda, també és el torn del govern nacional de veure
com s’implementarà la proposta. Aquest procés és molt més
lent però l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Assumptes
Exteriors i Cooperació o el Fons de Cooperació per Aigua i
Sanejament a Llatinoamèrica, així com també algunes reformes
de lleis d’aigua autonòmiques, han començat a incorporar
la perspectiva de Dret Humà a l’Aigua i Sanejament dins les
polítiques d’intervenció.
Pel que fa a la sensibilització dins la societat catalana cal destacar

la dificultat trobada degut a la situació econòmica que viu el país.
Així mentre que ens trobem amb una forta sensibilitat respecte
l’aigua i un ús sostenible d’aquesta, es fa molt difícil la presència
als mitjans de comunicació oficials. Tot i així, cal destacar que el
desenvolupament d’accions de comunicació més creatives com
ara l’espectacle de carrer, projeccions de pel·lícules al cinema
o el desenvolupament de campanyes 2.0 han ajudat a arribar al
gran públic. A més cal sumar el llançament, aquest 2012, d’una
Iniciativa Ciutadana Europea que proposa que el Parlament
Europeu adopti el dret humà a l’aigua i al sanejament dins les
seves polítiques internes i externes.
Pel que fa a les actuacions realitzades aquest 2012 destacaríem
el treball dut a terme amb l’Oficina de Drets Humans del Ministeri
d’Assumptes Exteriors i Cooperació, l’informe sobre Dret Humà
a l’Aigua i al Sanejament, el treball realitzat al voltant del Fòrum
Mundial de l’Aigua de Marsella, les Conferències de les Nacions
Unides per un Desenvolupament Sostenible, Rio+20 i jornades
europees de Florència 10+10, així com la participació en diferents
cursos, jornades i publicacions.
A partir de mitjans del 2012 l’impagament del finançament
compromès per part de l’ACCD, ha comportat l’aturada de bona
part de les activitats de la campanya.

Execució 2012: 58.565,57 €
Finançadors: ACCD, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida
Activitat

Descripció

Examen Periòdic
Universal

Gener 2012. Madrid. Participació en la reunió de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació on es va presentar l’Examen Periòdic Universal (EPU) sobre Drets Humans.

Fòrum Mundial de
l’Aigua (FMA) i Fòrum
Alternatiu Mundial
de l’Aigua (FAME) Marsella

Març 2012. Marsella. Dins el Fòrum Mundial de l’Aigua (FMA): participació a la taula de màxim nivell sobre el Dret Humà
a l’Aigua i al Sanejament, participació a l’stand del govern espanyol, participació en el debat gestió pública o privada i
promoció d’espais paral·lels on presentar diferents propostes. També es va promoure una trobada entre les Organitzacions de la Societat Civil i els governs participants al FMA per tal d’intercanviar impressions i propostes. A la trobada es
va invitar a la Catarina de Albuquerque, relatora especial de Nacions Unides sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament.
Per altra banda es va organitzar el Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua (FAME), fòrum paral·lel a l’anterior i promogut per
la societat civil que va constar de més de 50 tallers autogestionats, sessions de convergència, manifestacions, actuacions musicals i culturals, entre d’altres.

Jornada “El bé comú
de la humanitat”

Març 2012. Roma. Jornada per aprofundir la concepció de l’aigua com a bé comú de la humanitat i el nou paradigma que
aquesta percepció suposa.

Jornada “#EUinCrisis”

Maig. 2012. Brussel·les. Punt de trobada de diferents moviments socials d’Europa per trobar aliances i generar sinèrgies
en les diferents lluites.

Iniciativa Ciutadana
Europea (ICE)

Juny 2012. A través de la European Water Movement s’està impulsant una Iniciativa Ciutadana Europea que demana al
Parlament Europeu que reconegui el Dret Humà a l’Aigua. S’han d’aconseguir més d’1 milió de signatures a 9 països de la
Unió Europea. La ICE s’ha llençat l’estiu de 2012 i durarà fins la tardor de 2013. Està promoguda per la Federació Sindical
Europea de Serveis Públics (EPSU) conjuntament amb les diferents plataformes de la societat civil d’Europa.

Conferències de les
Juny 2012. Brussel·les. Es van promoure diferents tallers a la Cimera dels Pobles que va tenir lloc a Río de Janeiro, i es
Nacions Unides per
va incidir perquè la declaració oficial de les Nacions Unides incorporés el reconeixement del Dret Humà a l’Aigua i al
un Desenvolupament Sanejament.
Sostenible, Rio+20
Sessió 21 del Consell
de Drets Humans de
les Nacions Unides

Setembre 2012. Ginebra. Seguiment de la relatora especial del Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament, Catarina de Albuquerque i seguiment dels nous informes en la matèria.

Curs on line “Aigua
i Desenvolupament
Humà”

Octubre 2012. Elaboració de nous continguts del curs on line “Aigua i Desenvolupament Humà” així com la seva execució
a la tardor.

Plataforma Aigua és
Vida

Participació dins la plataforma Aigua és Vida per apropar la realitat del sud i treballar per la implementació del Dret
Humà a l’Aigua i evitar els processos de mercantilització.

Fons de Cooperació
d’Aigua i Sanejament
del Govern espanyol

Participació en el Comitè Assessor del Fons de Cooperació per Aigua i Sanejament del govern espanyol (fons de 1.500
milions de dòlars) i en el seu Grup Reduït de Treball.
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El Salvador
L’any 2012 ha estat un any de canvis, d’inici de projectes i de
tancament d’un dels grans programes que han definit la nostra
feina realitzada a El Salvador els últims 4 anys. Aquest programa
ha contribuït a reduir la vulnerabilitat de les àrees empobrides

dels Departaments de La Libertad, La Paz i Cabañas a través de
la gestió sostenible dels recursos hídrics. Per altra banda, s’ha
iniciat un nou projecte enfocat en l’enfortiment institucional i
ciutadà per a la millora de la governabilitat de l’aigua.

PROJECTE:

Programa de Reducció de la vulnerabilitat a àrees empobrides a través de la
gestió sostenible de recursos hídrics amb enfocament de conca hidrogràfica.
CONTRAPARTS

ACUA/CDC/ADES/AMC

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

3.085.379 €

TERMINI

2008-2012

DESEMBORSAMENT 2012

251.157,89€

FINANÇADORS

ACCD i AECID

Durant l’any 2012, s’han tancat totes les línies d’actuació del
programa a les 3 zones de treball:
Planificació hídrica
A partir de la metodologia del Pla Director d’ESF, que proveeix
als municipis i comunitats d’una eina de planificació hídrica
construïda a partir de mapes participatius, s’han presentat
propostes a 54 comunitats, les memòries municipals de San
Antonio Mazahuat i San Miguel Tepezontes (La Paz), i els
informes d’anàlisi de conques als municipis de Comasagua,
Tamanique, Chiltiupan, Jicalapa i Teotepeque (La Libertad), que
engloben les conques dels rius Grande, Comasagua, Majahual,
El Sunzal, El Tunco, El Palmar, el Zonte, Julupe, Shutía, Taquillo,
Irayol, La Perla, Aguacayo, Mizata, El Pital i Sihuapilapa. Aquestes
memòries contenen alternatives plausibles d’abastament i
sanejament de totes les comunitats del municipi, amb una breu
informació tècnica de la proposta i una primera aproximació
al seu pressupost. A més del Pla Director, s’ha anat un pas
més enllà en el camí de la planificació desenvolupant una
nova metodologia per la creació d’Agendes Hídriques o plans
estratègics municipals d’aigua i sanejament. Aquestes Agendes,
generades a partir de processos participatius involucrant a les
comunitats, ajuntaments i institucions territorials, han de servir
per guiar les actuacions del municipi en relació a l’aigua o el
medi natural. A més, s’ha impulsat la creació d’una comissió
de seguiment de l’agenda per municipi, on hi participen tant
l’alcaldia com la ciutadania. Al llarg de l’any 2012 s’han completat
les Agendes Hídriques de 2 municipis iniciades en el període
anterior, a El Puerto de la Libertad i San Pedro Nonualco.
Fruit de la llarga trajectòria de treball en temes de planificació
hídrica al departament de La Libertad, l’any 2010 es va crear el
CORCULL, el Comitè de Rescat de les Conques del sud de La
Libertad. Aquest any 2012 s’ha continuat consolidant el CORCULL
i s’han anant desenvolupant les accions planificades en el pla de
gestió de conca formulat l’any 2011.

d’abastament i sanejament d’aigua. Al departament de La
Libertad, amb l’organització local ACUA, s’han finalitzat els
sistemes de tres comunitats: Cuyanigua i La Loma, que abasteix
a 102 famílies, i La Hacienda San Alfonso, amb 210 famílies
usuàries. Ambdós sistemes disposen de comitès d’aigua que
han estat capacitats tant en el seu bon ús, com en la gestió i
administració dels sistemes, i l’ús i manteniment de les latrines
aboneres i els biofiltres.
Gràcies a la feina realitzada amb el Pla Director d’Ilobasco
(Cabañas) amb la nostra sòcia local ADES, l’ambaixada del
Japó ha invertit en un nou sistema d’abastament i sanejament
a la comunitat Los Hernández. En aquest projecte, ESF i ADES
s’han encarregat de la supervisió tècnica, mentre que ADES
ha dut a terme l’acompanyament social i les capacitacions en
administració i gestió del sistema del comitè d’aigua.
A banda de la construcció o millora d’infraestructures, a La
Libertad s’ha continuat amb el procés d’enfortiment de l’ASAPS,
l’Associació de Sistemes d’Aigua Potable i Sanejament de La
Libertad, que aglutina a diversos sistemes d’aigua amb la finalitat
de donar suport a la gestió comunitària d’aquests sistemes.
Incidència política
Durant l’any 2012, 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 Nacional del Agua, agent que aglutina les organitzacions
vinculades al recurs hídric a nivell nacional. També s’han
realitzat dos estudis de recerca que es publicaran al llarg de
2013, amb els títols ”Ordenamiento territorial y gestión de los
recursos hídricos” i “La lucha por el acceso al agua potable en
comunidades rurales de la Cordillera del Bálsamo: una difícil
tarea ante la propiedad privada de los manantiales”. A més, s’han
publicat dos butlletins informatius relatius a la situació del recurs
hídric al país, mostrant casos de conflicte.
Per altra banda, s’ha realitzat un documental sobre la lluita de les
dones a la comunitat de La Fortaleza, per tal d’exigir el seu dret
a l’accés a l’aigua potable, i s’ha dut a terme un cicle de cinema
sobre el dret humà a l’aigua a El Salvador, coordinat pel Centre
Cultural Espanyol a El Salvador.
També com cada any s’han realitzat diverses manifestacions
en dies commemoratius, com el dia mundial de l’aigua, on es
va exigir a l’Assemblea Legislativa l’aprovació de la Llei General
d’Aigües.

Al departament de Cabañas, a la conca del Titihuapa, amenaçada
per projectes de mineria d’or, ha finalitzat la campanya de
monitoratge de la qualitat i quantitat de l’aigua que s’ha dut a
terme al llarg de tot el programa.
Execució de sistemes d’aigua i sanejament fruit del treball de
planificació
L’any 2012 s’han acabat diverses obres d’infraestructures
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PROJECTE:

Millora de la governabilitat de l’aigua a El Salvador a través de l’enfortiment
institucional i ciutadà.
CONTRAPARTS

CDC/ANDA

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

270.000€

TERMINI

2012-2013

DESEMBORSAMENT 2012

113.407,37€

FINANÇADORS

AECID

Aquest projecte, iniciat al 2012, sorgeix com a resultat natural de
l’aprenentatge dels quatre darrers anys del programa anterior.
Consta de dues línies de treball:
Capacitació en la metodologia del Pla Director a ANDA
La llarga trajectòria a El Salvador ens ha permès crear, junt amb
les organitzacions locals, una eina metodològica de referència
per a la planificació hídrica que no ha passat desapercebuda
per ANDA1, l’administració encarregada de la gestió de l’aigua
a El Salvador. Així, ANDA va demanar capacitació i formació en
les eines del Pla Director, i va mostrar interès en crear una eina
que permetés vincular aquesta metodologia amb els sistemes
d’informació geogràfica (SIG) mitjançant l’ús d’un software lliure.
Les tasques de formació s’estan duent a terme per part d’ESF.
L’aixecament d’informació s’està realitzant amb el recolzament
de les alcaldies de Tapalhuaca i San Pedro Mazahuat una vegada
adaptada la metodologia del Pla Director a les necessitats

1

d’ANDA. L’eina SIG, a la que se li ha donat el nom de Fonsagua,
està sent desenvolupada per ESF-Galícia, en col·laboració amb la
universitat i una empresa, i es basa en un programa ja existent
aplicat a Honduras per ESF-Galícia.
Incidència política amb el CDC
Aquesta segona línia de treball es desenvolupa amb el CDC, i es
centra en tres àmbits:
1) enfortir al Foro Nacional del Agua,
2) crear un Observatori de la Societat Civil entorn al dret humà a
l’aigua que doni suport al Foro Nacional del Agua, i
3) realitzar campanyes de sensibilització entorn al dret humà a
l’aigua i el seu correcte ús.
L’objectiu del Foro és aglutinar les organitzacions vinculades al
recurs hídric a nivell nacional per donar suport a la participació
de la societat civil en la lluita pel dret humà a l’aigua. El projecte
ha ajudat a dinamitzar el foro a través d’activitats de formació
i denúncia, de la realització de col·loquis i la publicació d’un
butlletí, i ha afavorit la creació de l’Observatori de la Societat
Civil. Aquest Observatori, format pel Foro Nacional del Agua i
les institucions acadèmiques, està realitzant l’estudi de recerca
”Impacto de las prácticas de la empresa privada sobre el recurso
hídrico en El Salvador. Caso de estudio de Nejapa: operaciones
de las empresas Coca Cola y JUMEX.”

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, operador estatal d’aigua i sanejament.
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Moçambic
PROJECTE:

Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de la UNAC al Districte
de Funhalouro.
CONTRAPARTS

UNAC ( Unió Nacionals de Camperols de
Moçambic)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

1.170.145,00 €

TERMINI

2011-2014

DESEMBORSAMENT
2012

124.097,80 €

FINANÇADORS

ACCD, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de La Roca del Vallès, Ajuntament de Gavà,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament
de Rubí.

El Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de
la UNAC al Districte de Funhalouro és una actuació de tres anys
de durada. El Programa presenta dues línies d’actuació:
La primera pretén millorar l’accés a l’aigua (per usos domèstics
i productius) i al sanejament en comunitats rurals; pel que es
van seleccionant les comunitats beneficiàries, es realitzen els
Diagnòstics Rurals Participatius (DRP’s) en aquestes, els seus
resultats defineixen les tecnologies a aplicar i es creen els
Comitès d’Aigua (CdA). En paral·lel es du a terme formació
agropecuària prioritzant els recursos localment disponibles, i
per a millorar la planificació i gestió de recursos s’estan creant

capacitats a nivell provincial (cursos de formació) per l’ús d’eines
SIG.
La segona línia busca el reforç institucional a la UNAC a nivell
de districte i provincial i consisteix en l’enfortiment de la Unió
de Districte de Camperols de Funhalouro i del Nucli Provincial
(ambdós òrgans de la UNAC representants dels camperols a
nivell de districte i de província respectivament), pel que es van
realitzant formacions i intercanvis d’experiències dins i fora de
la província. Aquesta línia pretén reforçar la veu dels camperols
envers els governs locals i actors de la societat civil.
Durant el 2012 s’ha treballat sobre 7 comunitats, en les que s’han
realitzat avaluacions participatives mitjançant l’eina dels DRP’s,
identificant les necessitats de cadascuna d’elles i localitzant el
millor indret per a les perforacions. En paral·lel, s’han constituït
els Comitès d’Aigua encarregats de la gestió (econòmica,
mecànica i d’ús) de les fonts hídriques i s’han realitzat les
formacions necessàries per al seu correcte funcionament.
A partir de mitjans de 2012 l’impagament del finançament
compromès per part de certes administracions, com és l’ACCD,
ha comportat l’aturada gairebé total del projecte i l’única tasca
que s’ha pogut realitzar és el seguiment de mínims de l’estat de
les tasques ja realitzades.

Bolívia
PROJECTE:

Pla Director d’infraestructures de sanejament i subministrament d´aigua a
comunitats rurals del Municipi de Pocona.
CONTRAPARTS

Mosoj Causay

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya i ESF Illes Balears

PRESSUPOST

430.271,00 €

TERMINI

2012-2014

DESEMBORSAMENT 2012

60.011,08 €

FINANÇADORS

AECID i Agència de Cooperació de les
Illes Balears (ACIB)

Arran de la guerra de l’aigua a Bolívia el 2002, la problemàtica de
l’accés a l’aigua potable era un dels principals problemes de les
comunitats rurals de la zona i aviat es va detectar la necessitat
de fer un diagnòstic previ per avaluar l’accés a l’aigua de la
població rural i planificar les línies d’actuació. Així va sorgir la
idea d’elaborar el Pla Director d’Infraestructures de Sanejament i
Abastament d’Aigua Potable a les comunitats rurals del municipi
de Pocona, Bolívia, en el que s’ha començat a treballar el 2012.
El Pla Director té la finalitat de contribuir a la millora sostenible
de les condicions de vida de les poblacions rurals del municipi,
incrementant el seu accés a l’aigua segura i al sanejament.
Aquest, realitza un diagnòstic de necessitats i de recursos
disponibles en tot el municipi, analitza les possibles solucions

per a la protecció del recurs hídric, l’abastament i sanejament
d’aigua de les comunitats rurals, i estableix una planificació
consensuada amb els actors locals d’aquestes actuacions i les
inversions necessàries per porta-les a terme.
Durant aquest any 2012 s’ha iniciat la primera fase d’aixecament
d’informació i diagnòstic social i hídric a 43 de les 86 comunitats
del municipi de Pocona, amb una població aproximada de 6.900
persones. També s’ha dut a terme el recolzament de les comunitats
que lluiten pel seu accés a l’aigua i de les administracions que
treballen localment per fer-lo possible. Per altra banda, s’ha
fet una formació tècnica en sistemes d’informació geogràfica
a la contrapart, que ha de permetre gestionar la informació i
planificar les accions tècniques i polítiques a partir del 2013.
A banda de les accions de planificació hídrica realitzades a
través del Pla Director, la intervenció d’ESF a Bolívia inclou la
construcció d’infraestructures i la posada en marxa de serveis
d’aigua potable i sanejament, acció que porta a terme ESF
Illes Balears. En ambdues línies es treballa amb una entitat
local, Mosoj Causay, que executa el projecte i té una àmplia
experiència en el treball amb comunitats indígenes camperoles
(quítxua, aimara o mixtes).
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Campanya: “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques”
El 2012 ha estat un any marcat per la Conferència de Nacions
Unides sobre Desenvolupament Sostenible Rio+20, que tenia
per tema central l’economia verda. La campanya El preu de
l’abundància, drets humans a les fosques ha centrat la seva
activitat principalment en desmuntar les “falses solucions” que
planteja l’economia verda i els perills que s’amaguen darrera
d’aquest concepte. Així, es va participar activament de l’Aliança
Economia Verda, Futur Impossible formada per més de 50
organitzacions de tot l’Estat amb l’objectiu de fer front a la
mercantilització i privatització de la natura que s’amaga darrere
el concepte d’economia verda. Sota aquest paraigües, al mes
de juny es van organitzar les Jornades Internacionals prèvies a
Rio+20 que van reunir durant un cap de setmana més de 100
persones amb l’objectiu d’organitzar-se per fer front a les falses
solucions de l’economia verda i plantejar alternatives a l’actual
sistema capitalista insostenible i injust. Del 15 al 23 de juny es
va participar a la Cimera dels Pobles Rio+20 per la justícia
social i ambiental que va tenir lloc a Rio de Janeiro, un espai
alternatiu a la Cimera Oficial en què es denunciaven els perills de
l’economia verda i es treballaven propostes alternatives des dels
pobles. Finalment, al novembre a Tarragona es van realitzar les
jornades Rio+20: economia verda? Amb l’objectiu de traslladar
els resultats de la Conferència Oficial de Nacions Unides i les
propostes que van sortir de la Cimera dels Pobles.

que provoca la seva extracció. Seguint en aquesta línia s’han
realitzat diverses accions de sensibilització com l’espectacle de
carrer a càrrec de La Mussara VBenes: el preu de l’abundància
i l’exposició Saps que hi ha darrere del teu mòbil? Finalment,
durant el 2012 també ha tingut lloc la tercera edició del curs en
línia Introducció a les indústries extractives.

A més de la denúncia del concepte i l’ideari de l’economia verda,
també s’ha continuat amb la denúncia dels impactes de les
indústries extractives arreu del món. S’ha participat activament
de la campanya internacional Desmantellem el poder corporatiu
de les empreses transnacionals que s’està organitzant per crear
un Tractat dels Pobles que limiti el poder de les transnacionals i
per a que quedin sota el control de la societat civil. També s’ha
realitzat l’estudi Minerals CríTICs, que denuncia els minerals que
contenen els aparells electrònics i les violacions de drets humans
Execució 2012: 44.106,43 €
Finançadors: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Girona i Universitat de Girona
Activitat

Descripció

3a edició del Curs
en línia d’Introducció a les Indústries
Extractives

Realització del curs del 12 de març al 28 de juny, que va reunir activistes d’Amèrica Llatina i Europa principalment, i va
permetre l’intercanvi d’experiències i eines per tal de fer front a les violacions de drets humans i impactes provocats per
les activitats de les indústries extractives.

X Jornades sobre
Energies Renovables
a Girona

Organització de les Jornades que van tenir lloc a la Universitat de Girona per part del grup d’ESF Girona, i que van comptar amb la participació de 80 alumnes de 4 instituts diferents.

Jornades Internacionals prèvies a
Rio+20

Organització d’unes jornades amb l’objectiu de denunciar les falses solucions que planteja l’economia verda i fer propostes alternatives al sistema capitalista insostenible i injust. Van reunir més de 100 persones i van tenir lloc de l’1 al 3 de
juny a Barcelona.

Cimera dels Pobles
Rio+20 per la
Justícia Social i
Ambiental

Participació en la Cimera dels Pobles a mitjans de juny representant l’Aliança Economia Verda, Futur Impossible, conjuntament amb Ecologistes en Acció, ACSUR- Las Segovias, l’Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina i Ekologistak
Martxan. Es va participar principalment en l’assemblea de convergència sobre indústries extractives i es va denunciar els
perills de l’economia verda.

Jornades Rio+20:
economia verda?

Organització de les jornades a finals de novembre amb l’objectiu de recollir els resultats de la Cimera Oficial de Rio+20 i
les iniciatives treballades a la Cimera dels Pobles.

Espectacle de carrer
“VBenes: el preu de
l’abundància.”

Creació de l’espectacle VBenes: el preu de l’abundància i presentació del mateix al Mercat d’Intercanvi Xaingra el 15 de
desembre. L’espectacle relaciona els impactes de les grans transnacionals mineres als països del Sud amb els hàbits de
consum al Nord a través d’aparells electrònics i dispositius mòbils.

Exposició “Saps què
hi ha darrere del teu
mòbil?”

Creació de l’exposició Saps què hi ha darrere del teu mòbil?, que relaciona les peces d’un mòbil amb els minerals
necessaris per fer-les i els impactes de la seva extracció i dels residus que es generen.

Estudi “Minerals
CríTICs”

Realització d’un estudi que denuncia els minerals que contenen els aparells electrònics com ara ordinadors i mòbils,
quins són els impactes de la seva extracció i els problemes que generen els residus un cop són inservibles.
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Equador i Perú
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
CONTRAPARTS

Asociación de líderes comunitarios Red Ángel
Shingre (ALCRAS), Fundación Regional de
Derechos Humanos (INREDH), Govern Provincial
d’Orellana, Govern Autònom Descentralitzat
Municipal de Francisco de Orellana i Grupo de
Formación e Intervención para el Desarrollo
Sostenible (GRUFIDES).

ESF PARTICIPANTS

ESF-Catalunya (grups de Tarragona i Girona)

PRESSUPOST

1.535.628,04 €

TERMINI

2010-2013

DESEMBORSAMENT
2012

375.098,06 €

FINANÇADORS

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Cambrils,
Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona i
Universitat Rovira i Virgili.

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 es desenvolupa als països
de Perú i Equador.

A través del projecte es pretén reforçar a les administracions
públiques locals i a la societat civil organitzada davant
dels impactes relacionats amb les indústries extractives,
desenvolupar capacitats per a la gestió pública ambiental i
afavorir l’accés equitatiu als recursos i riquesa generats. El treball
es porta a terme des de les institucions públiques, mitjançant
l’exercici efectiu dels drets per part dels governs autònoms
descentralitzats, i des de la societat civil organitzada, mitjançant
l’exigibilitat d’aquests drets.
A partir d’investigacions de caràcter tècnic i legal, així com
de casos emblemàtics que permetin crear jurisprudència,
es pretén incidir en la generació de noves eines tècniques i
legals i la revisió de les ja existents, les quals defineixen les
polítiques i pràctiques dels actors involucrats en els conflictes
socioambientals relacionats amb les indústries extractives.
Aquest treball de defensa i promoció dels Drets Humans i
Ambientals es porta a terme a través de diferents xarxes presents
a nivell local, nacional i, fins i tot, internacional, permetent posar
a la palestra de l’opinió pública problemes locals i establir
sinèrgies entre diferents actors involucrats en els conflictes
socioambientals de la zona Andina.

Equador
PROJECTE:

Reforç tècnic institucional per la consecució de la sostenibilitat dels sistemes
instal·lats amb energies renovables a l’Amazònia equatoriana.
CONTRAPARTS

Govern Autònom Descentralitzat Municipal de Francisco de Orellana (GADMFO),
Empresa distribuïdora pública CNEL regional Sucumbíos

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (grup de Girona)

PRESSUPOST

143.211,33 €

TERMINI

2011 - 2012

DESEMBORSAMENT 2012

67.991,71 €

FINANÇADORS

Ajuntament de Lleida, Ajuntament de
Sant Cugat, Ajuntament de la Roca del
Vallès, Ajuntament de Girona, Diputació
de Girona, Universitat de Girona, Ajuntament de Sant Just Desvern.

Durant el 2012 s’ha continuat amb l’execució d’aquest projecte
d’enfortiment institucional i promoció de les energies renovables
a la província d’Orellana, liderat pel grup de Girona, col·laborant
conjuntament amb el govern municipal i l’empresa pública de
distribució elèctrica.

la sostenibilitat dels sistemes fotovoltaics instal·lats en les
comunitats aïllades d’aquesta zona amazònica.
S’ha creat un geoportal a partir de l’ús de sistemes d’informació
geogràfica amb la informació de les instal·lacions, els usos i
l’estat de les mateixes, donant com a resultat informació visual
senzilla i completa. Això permet tenir tota la informació a l’abast
per tal de fer un bon seguiment i ús de l’energia renovable.
Paral·lelament s’ha capacitat a tècnics de fins a 5 institucions en
el seu maneig.
Per altra banda, s’han fet capacitacions als usuaris de 21
d’aquestes comunitats, i es van dur a terme processos formatius
per 43 tècnics comunitaris en manteniment preventiu i correctiu
d’aquests sistemes. Una activitat més en l’àmbit educatiu que va
aparèixer a demanda de les contraparts ha estat la formació de
200 hores lectives al “Colegio Gamboa” d’Energies Renovables.
El manteniment de les instal·lacions ja en funcionament i la
formació de les persones és imprescindible per a la continuïtat
del projecte.

El projecte, doncs, ha dotat d’informació i eines noves a
les institucions implicades. Així s’aconsegueix treballar per
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Perú
PROJECTE:

L’economia solidària: un model per al desenvolupament local i la gestió
ambiental a la conca del riu Crisnejas- Disctricte d’Ichocán.
CONTRAPARTS

Grufides

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya, ESF Navarra, ESF Aragó i
ESF València

PRESSUPOST

135.132,57 €

TERMINI

2012-2013

DESEMBORSAMENT
2012

0 € (els fons executats durant 2012 procedien d’ESF Navarra)

FINANÇADORS

Govern de Navarra, Diputació d’Alacant i
Diputació de Barcelona.

A la província de Cajamarca, ESF Catalunya juntament amb
ESF Aragó, ESF Navarra i ESF València treballa per promoure
activitats productives en zones rurals amb un enfocament
d’economia solidària. D’aquesta manera es busca impulsar un
desenvolupament sostenible a nivell local, en contraposició al
model extractivista cada vegada més estès a la regió.
El projecte busca promoure les competències ambientals
municipals, principalment les de desenvolupament econòmic
local i de gestió ambiental, consolidant polítiques participatives
pel desenvolupament d’instruments d’economia solidària amb
organitzacions de productors del territori. S’enforteix a equips
tècnics, funcionaris i autoritats municipals i es dóna suport a
organitzacions de productors de la zona per a que es constitueixin
com a un ens important en la governabilitat democràtica del
territori, conciliant les activitats productives i la sostenibilitat
ambiental en un context de canvi climàtic, indústries extractives
i estrès hídric.
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El projecte busca també involucrar en els processos de cogestió
municipal productiva/ambiental als grups de població més
vulnerables com les dones (la Red de Regidoras del Corredor
Económico Crisnejas i la Asociación de Artesanas de Llanupacha)
i els joves (Asociación Juventud Sin Fronteras), promovent
que els beneficis d’aquests processos territorials siguin més
equitatius i justos.

Serveis urbans, Ciutadania i Hàbitat

Memòria 2012

Moçambic
PROJECTE:

Desenvolupament d’eines per la millora de les condicions de vida al barri de
Maxaquene A, Maputo. Fase 2.
CONTRAPARTS

Kuwuka JDA (Juventude Desenvolvimento
Advocacacia Ambiental)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

110.998,17 €

TERMINI

2011-2013

DESEMBORSAMENT
2012

70.289,06 €

FINANÇADORS

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Sant Just Desvern.

El projecte té l’objectiu d’incrementar les capacitats dels
habitants del barri de teixit informal de Maxaquene A en la
defensa del seu Dret a l’Hàbitat. Això s’ha realitzat promovent
l’empoderament dels habitants del barri en l’àmbit de drets i
deures, i en la conservació de les infraestructures existents al
barri (drenatges, latrines, carrers).
Durant l’any 2012 s’ha realitzat la campanya de formació en
l’àmbit legislatiu (drets i deures dels habitants) sobre l’habitatge i
la propietat de la terra. Així s’ha donat a conèixer el pla urbanístic
que la municipalitat de Maputo té previst implementar a la zona

i les conseqüències que aquest tindrà. Per aquest motiu s’han
elaborat manuals de bones pràctiques d’ordenament territorial
que serveixen com a material de suport a líders i activistes de
les organitzacions del barri (OCBs) i a les mateixes famílies per
tal de lluitar pels seus drets. Per a fer arribar les formacions a
tots i totes s’han realitzat activitats alternatives com obres de
teatre i dramatúrgia.
En l’àrea de sanejament s’ha realitzat una sensibilització als
alumnes de les escoles primàries i secundàries, amb el suport
del professorat. S’han realitzat formacions sobre el manteniment
de les latrines familiars i s’ha celebrat un concurs de dibuix amb
l’objectiu d’estimular la participació dels alumnes de les escoles,
que ha estat la base del material gràfic editat com a eina de
sensibilització en temes de sanejament al barri.

Camerun
PROJECTE:

Seminari d’elaboració de documents simplificats de planificació urbana
participativa.
CONTRAPARTS

Environnement, Recherche et Action
(ERA-Cameroun)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

14.517,61 €

TERMINI

2011-2012

DESEMBORSAMENT 2012

10.639,16 €

FINANÇADORS

Ajuntament de Manresa

Aquesta experiència ha buscat crear un espai ciutadà de reflexió
crítica i intercanvi entre professionals i estudiants de l’urbanisme,
per a debatre sobre la importància dels processos participatius
en la gestió de l’espai públic, i per a reflexionar sobre una nova
eina que pot facilitar aquest tipus de processos: el Pla Base.
A tal fi, es va realitzar un seminari-taller sobre el tema a Yaoundé
els dies 26 i 27 de gener de 2012. Hi van participar tècnics i
tècniques d’urbanisme de les ciutats intermitges d’Ebolowa
i Edéa, el president de l’Institut Nacional de Cartografia de
Camerun, professors i alumnes del màster d’urbanisme de la
universitat d’Arquitectura de Yaoundé i representants d’ERA
Cameroun i ESF.

“Espai amenaçat de desallotjament per la política urbana del consistori
de Yaoundé. Una planificació urbana compatible amb els drets i amb
les necessitats dels habitants de les ciutats africanes és una necessitat
urgent en les grans aglomeracions del continent”
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Paraguai
PROJECTE:

Dones rurals al Paraguai, construint la Sobirania Alimentària al Con Sud.
CONTRAPARTS

CONAMURI

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya, ESF Navarra i ESF València

PRESSUPOST

491.702,85 €

TERMINI

2010-2012

DESEMBORSAMENT
2012

45.198,18 €

FINANÇADORS

AECID, Generalitat Valenciana, Ajuntament de
Manresa, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Fons Català
de Cooperació.

Després de més de dos anys amb el projecte Dones rurals al
Paraguai, construint la sobirania alimentària al con sud, el 2012
ha estat l’any de tancament. Amb aquest projecte s’ha aconseguit
potenciar les activitats de la contrapart CONAMURI i millorar
l’articulació de les organitzacions de la CLOC-Vía Campesina al
voltant de l’eix de la Sobirania Alimentària, tant a Paraguai com
a la resta del Con Sud.
A nivell regional cal destacar l’impuls donat a la formació de
joves i dones camperoles i indígenes mitjançant la posada en
marxa del node Guaraní de la xarxa IALA (Instituto Agroecológico
Latinoamericano), que té el seu origen en l’Acord de Tapes
signat dins el marc del V Fòrum Social Mundial (Porto Alegre,
2005) i pel qual governs i moviments de base es comprometien
a millorar l’accés dels camperols a l’educació superior. El IALA
Guaraní centra la seva activitat en una educació superior i
popular de joves del camp mitjançant una carrera d’enginyeria
en agroecologia de 5 anys de durada. Aquest ensenyament
té com a eix central la construcció de l’agroecologia a nivell
comunitari i regional i la utilització sostenible de béns naturals.
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Enguany també es van portar a terme diferents actes de
sensibilització i incidència, com ara el Seminari Internacional
del Dia de la dona treballadora (6 i 7 de març de 2012) o la
difusió del curt animat La marginación del Pombero. També
es va continuar amb el material de difusió del projecte sota
el lema Alimento sano, pueblo soberano. L’any 2012 es van
publicar el segon i tercer quaderns de formació de la sèrie de
petites publicacions de la campanya, en els quals s’explica la
problemàtica del sistema de producció actual al Paraguai i la
proposta que sorgeix des de les organitzacions camperoles i
indígenes: la sobirania alimentària.
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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, les nostres
delegacions a l’Àfrica i Amèrica Llatina 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.

Aquest any ESF ha dut a terme dues assessories a El Salvador,
que s’han realitzat amb el personal que ESF ja té en aquest país.
Per una banda s’ha fet l’avaluació de 15 sistemes d’aigua potable
construïts, millorats o rehabilitats en el període 2008-2011 en el
marc del programa “The Global Water Initiative”, impulsada pel
Catholic Relief Services (CRS).
Per altra banda s’ha dut a terme la supervisió en l’execució
d’un projecte d’abastament d’aigua potable a la comunitat Los
Hernández, municipi d’Ilobasco (departament de Cabañas),
finançat per l’ambaixada del Japó. Aquesta consultoria, a més,
ha permès reforçar la capacitació i el traspàs de coneixements
tècnics a ADES, una de les organitzacions locals amb qui es
treballa a El Salvador.

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

Comunicació
CRÍTICA I TRANSFORMADORA
El 2012 ha estat un any de crisi, de canvis, d’indignació, i molt
intens comunicativament a causa de les retallades en les
polítiques de cooperació, entre altres assumptes. En aquest
context de crisi econòmica, social, política i de valors hem
continuat apostant per un model de comunicació crític, amb
l’objectiu de promoure la transformació social però també la
participació i el treball en xarxa.
Així, s’han dut a terme diferents accions de protesta, denúncia i
reivindicacions juntament amb altres entitats i moviments socials
per les retallades i contra la vulneració dels drets humans,
que han tingut una certa repercussió mediàtica. A més, s’han
potenciat molt les xarxes socials (twitter, facebook i linkedin),
com a canals de difusió per transmetre els nostres missatges
i el nostre discurs, així com per difondre les nostres activitats.
A ESF Catalunya mai abans havíem fet una campanya de captació
de socis/es ni de comunicació institucional però el 2012, en
el nostre 20è aniversari, vàrem considerar que era necessari
explicar, a través de vídeos-testimonis de voluntaris/es i socis/es

de l’entitat, alguns motius per venir a ESF a lluitar amb nosaltres
per un món més just i solidari. I així, vàrem llençar la campanya
“Vine a ESF: Vine, viu i venç”.
Respecte a l’estructura de comunicació, durant el 2012
s’ha consolidat l’equip de voluntaris/es professionals del
periodisme, el disseny i la programació web, que donen suport
als diferents grups comunicativament. Un exemple clar és l’inici
de la campanya de sensibilització fake “Indium Traders”, on el
voluntariat de comunicació ha treballat braç a braç amb el grup
d’Energia i Indústries Extractives de l’entitat.
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.
Visita el web de la campanya “Vine a ESF” i mira els videos que
hem preparat.
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Formació
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.
Creiem que la transformació social tant al Nord com al Sud
és necessària i que 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 aquestes eines 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 2012

57.427,15 €

Finançadors

INJUVE (Instituto de Juventud del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

ITINERARI FORMATIU DEL VOLUNTARIAT (ITV)
S’ha realitzat l’Itinerari Formatiu del Voluntariat, dins el qual s’ha
realitzat la formació presencial següent:

FORMACIÓ EN LÍNIA
Durant el 2012 s’han realitzat en modalitat no presencial, els
següents cursos d’introducció:

- Minicampament a l’abril per a nou voluntariat.
- Campament: cap de setmana formatiu realitzat al juliol, que ha
comptat amb l’assistència de persones voluntàries i treballadores
de l’entitat. S’hi han tractat tant temes genèrics com externs a
l’associació, i se li ha donat una especial importància a la feina
interna, incloent dins d’aquest espai l’assemblea de l’entitat.

· 6a Edició Projectes d’Abastament d’Energia en Zones Rurals.
· 7a Edició Energia i Cooperació
· 2a Edició Incidència Política.
· 8a Edició Energia i Cooperació
· 7a Edició Projectes d’Abastament d’Energia en Zones Rurals.
· 12a Edició Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel
Desenvolupament Humà
· 10a Edició Gestió de Projectes de Cooperació Internacional
de Base Tecnològica.
· 4a Edició Aigua i Desenvolupament Humà

PCR- PROGRAMA DE CONEIXEMENT DE LA REALITAT
L’Itinerari Formatiu seguit pels PCR DURANT EL 2012 ha
contemplat diferents activitats formatives, com són:
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 tracten temes transversals i que
inclou tant sessions presencials com el cap de setmana de
formació al juliol.
4. Estades a terreny: Durant les estades, 9 PCR han participat
en els projectes que ESF porta a terme a Equador, El Salvador i
Moçambic.
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A més durant aquest any s’han revisat els continguts dels cursos
de Voluntariat, Cooperació i Tecnologia pel Desenvolupament
Humà, Gestió de Projectes de Cooperació Internacional de Base
Tecnològica i Aigua i Desenvolupament Humà.
ESF també ha dut a terme la creació dels continguts del
curs en línia d’Introducció als SIG per a la Cooperació al
Desenvolupament que s’ha realitzat amb el Servei de Sistemes
d’Informació Geogràfica i Teledetecció -SIGTE- de la Universitat
de Girona.
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Informació Econòmica
Un any més, seguim instal·lats en
aquesta crisi econòmica i financera, i
en les retallades del sector públic que
estan castigant molt durament el sector
de la cooperació pel desenvolupament.
Com ja anunciàvem en l’anterior
memòria, aquest any 2012 ens ha
tocat reestructurar l’entitat per poder
fer front a la davallada d’ingressos.
Vam començar l’any amb una reducció
temporal de l’horari dels treballadors
d’Estructura Interna. Però quan es van
fer efectius els impagaments per part de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament vam haver d’establir mesures
dràstiques: frenada en sec dels projectes afectats, amb els
corresponents acomiadaments del personal directament
implicat en la seva execució; i noves normes internes per tal
de garantir la liquiditat de l’entitat. A més vam haver d’accelerar
el procés de reestructuració de l’Estructura Interna amb un
Expedient de Regulació d’Ocupació i vam transferir les activitats
que ESF desenvolupava sota conveni per a la Federació
Espanyola d’Enginyeria sense Fronteres (Comunicació i Educació
pel Desenvolupament) a la mateixa Federació. Això ens va deixar
a finals d’any 2012 amb només 3 perfils de contractats per a
Estructura Interna.

Amb tot, l’any passat l’Estructura Interna ha representat un 18,6%
de la despesa de l’associació, un import que s’ha vist incrementat
tant per la baixada d’execució de projectes (disminució del
37,2%) com pels costos associats a les indemnitzacions dels
treballadors.
Un any més però, volem agrair la implicació de totes i tots a
l’hora d’afrontar les dificultats econòmiques de l’associació,
especialment a tot el personal contractat.
Jordi Pascual, tresorer d’ESF

L’associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres és una entitat
declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya.

INGRESSOS

DESPESES

FONS PÚBLICS

1.365.424,20

87,07%

PROJECTES SUD

437.533,00

27,90%

Zona Andina

Ajuntaments i Diputacions

395.721,87

25,23%

Administració espanyola

532.169,33

33,93%

Generalitat

FONS PRIVATS

79.762,97

5,09%

Col·legis i Universitats

23.058,54

1,47%

13.966,43

0,89%

Col.laboracions amb altres
col.lectius

42.738,00

2,73%

Quotes de socis/es

55.330,97

3,53%

Ingressos per activitats

64.917,67

4,14%

Interessos i extraordinaris

2.842,97

0,18%

Altres donacions

1.132.726,30

71,28%

510.918,65

32,15%

El Salvador

364.565,26

22,94%

Moçambic

194.958,99

12,27%

Paraguai

45.469,31

2,86%

Camerun

10.753,02

0,68%

6.061,07

0,38%

PROJECTES NORD

160.388,65

10,09%

Incidència i Sensibilització

102.961,50

6,48%

57.427,15

3,61%

295.920,50

18,62%

Assessories

Educació per al Desenvolupament
ADMINISTRACIÓ/COMUNICACIÓ

TOTAL DESPESES 1.589.035,45
TOTAL INGRESSOS 1.568.278,78

RESULTAT -20.756,67

Acaudit Auditors ha auditat favorablement els nostres comptes.
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Informació Econòmica
ORIGEN DELS RECURSOS
En els comptes de 2012 hem fet un canvi de criteri comptable: en comptes de fer servir el criteri de caixa (diners que entren
a l’associació durant l’any) per assignar els orígens dels recursos, hem passat a fer servir un criteri d’execució (diners que es
justifiquen al finançador durant l’any).

DESTINACIÓ DELS RECURSOS
De cada 100 euros executats per ESF Catalunya l’any 2012: 71,28 euros van anar a projectes de cooperació sobre el terreny, 10,09
euros a campanyes d’incidència i formació al Nord i 18,62 euros pel funcionament i gestió de l’entitat
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Informació Econòmica
EXECUCIÓ TOTAL (€) :

INDICADORS:

Any

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

124

194

282

362

441

460

573

632

606

612

591

599

Entitats finançadores

9

17

19

34

34

33

45

39

40

37

28

33

Beques

3

4

4

2

8

9

2

4

3

3

3

3

Contractats i contractades

3

8

17

12

15

20

19

21

24

28

24

21

Nº de socis i sòcies

2011

2012

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS/ES:
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Treball en Xarxa
A ESF creiem que el treball en xarxa amb altres entitats i
moviments socials és la millor forma de sumar esforços, sinèrgies
i estratègies. Sabem que d’aquesta manera contribuïm millor
a l’enfortiment i la participació de la societat civil organitzada
i els nostres missatges arriben més lluny i incideixen més en
organismes públics, privats, nacionals i internacionals.
Per això, ESF pertany a l’associació ÀGORA Nord- Sud, 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
vol ser 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.
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. Durant aquest any la FCONGD ha
iniciat un procés de fusió amb la Federació Catalana d’ONG de
Drets Humans i la Federació Catalana d’ONG per la Pau que ha
culminat a inicis de 2013 en la constitució de la nova Federació
Catalana d’ONG. Aquest procés s’ha realitzat en paral·lel a
tota una campanya de mobilització conjunta del sector per tal
de reclamar a l’ACCD el pagament dels fons que deu segons
els convenis atorgats en anys anteriors. Un dels punts àlgids
d’aquesta campanya ha estat el 28 de juny amb el tancament
d’uns 40 activistes de les ONG catalanes durant 18 hores a la seu
de l’ACCD, que ha acabat amb el desallotjament a la matinada
per part dels Mossos d’Esquadra.
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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.
A més, 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.
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Seus
A CATALUNYA
Barcelona. Seu Central:
C/ Múrcia, 24, baixos
08027 Barcelona
Telèfon: 93 302 27 53
Fax: 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

Girona:
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

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
A L’EXTERIOR
ARGENTINA
Galpón, Rotonda Sur s/n
3740 Quimilí. Santiago del
Estero
Argentina
Telf.: +54 03843421195
argentina@esf-cat.org
EL SALVADOR
Avenida 2, Calle, 2 Casa 7_A,
Colonia San Luis 2,.
San Salvador, El Salvador
Telf.: +503 22743712
elsalvador@esf-cat.org

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

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

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

MOÇAMBIC
Av. das FPLM, nº78
Cidade de Inhambane
Moçambique
Telf: +258 29321087
mozambique@esf-cat.org

EQUADOR
Ernesto Rodríguez y Napo, s/n
Francisco de Orellana
Equador
ecuador@esf-cat.org

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

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

CAMERUN
cameroun@esf-cat.org

BOLÍVIA
Calle Santa. Ana, #220
(entre calle San Juan y Calle
San Pablo)
Cochabamba, Bolivia
Telf.: +591 (4)4028741 /
4028742
bolivia@esf-cat.org
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Agraïments
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
• 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 de Cooperació de les Illes Balears (ACIB)
• Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Diputació de Girona
• Diputació de Lleida
• Diputació de Tarragona
• Diputació d’Alacant
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
• Fons Mallorquí
• INJUVE
AJUNTAMENTS
• Badalona
• Barcelona
• Berga
• Cambrils
• Canovelles
• Cervera
• Cornellà de Llobregat
• El Masnou
• El Prat de Llobregat
• Esplugues de Llobregat
• Gavà
• 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 Adrià del Besòs
• Sant Cugat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Boi de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Seròs
Solsona
Tarragona
Terrassa
Tiana
Valls
Vidreres
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

UNIVERSITATS
• Centre de cooperació al Desenvolupament de la UPC
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Girona
• 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

