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Presentació
Com cada any, presentem als socis, sòcies i a tots aquells que
ens recolzen o que tenen interès en seguir les nostres passes,
la memòria d’activitats de l’Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres (ESF). En aquest document trobareu el resum
del treball que entre tots/es hem realitzat, tant als projectes del
Sud com a les campanyes i activitats de comunicació, formació,
sensibilització i incidència.
Aquest any ha estat marcat pel cobrament de part dels
pagaments endarrerits, principalment, de l’ACCD. Això ens
ha permès reobrir projectes aturats com el de Moçambic i
reactivar les campanyes d’aigua i energia al nord, amb la seves
reivindicacions en l’àmbit d’uns drets humans que el sistema
econòmic intenta allunyar cada cop més de la societat civil.

A la darrera reunió anual de la Federació de totes les ISF de la
península, celebrada a Madrid durant el mes de novembre, es
va acordar que la nostra seu fos també la seu de la Federació.
Igual que ha passat a Catalunya, la Federació ha començat un
procediment de canvi estructural.
També a la FCONGD han aparegut vents de canvi i, de fet, estem
en el procés de transformació, de nom i de forma de reivindicar
que teníem en aquest conjunt.
I justament és la gràcia de veure i viure els canvis allò que
dóna força i energia a ESF. Canvis que volem compartir amb
vosaltres.
Gràcies

Tot això no hagués estat possible sense el treball dels
corresponents grups de voluntaris/es que, fins que ESF no
va rebre els pagaments endarrerits, van saber treballar amb
els pocs mitjans disponibles per mantenir les relacions amb
contraparts, institucions i actors necessaris evitant que la falta
de recursos comportés la fi de la nostre tasca. Així mateix,
volem agrair la tasca de tot el personal contractat, per la
dedicació, comprensió i esforç que dinamitzen i enforteixen els
projectes tant o més que l’entitat. De la mateixa manera, no
podem obviar la tasca dels grups territorials que cohesionen
el territori i la d’aquells grups que, tot i no tenir finançament,
han seguit endavant amb les seves reivindicacions en matèria
d’hàbitat i serveis urbans o han servit de recolzament per al
conjunt de l’entitat, com es el cas de formació o comunicació.
La resta de projectes propis de cooperació, un total de 10 en
diferents països de l’Amèrica del sud i Àfrica, afortunadament,
van poder continuar la seva feina. En tots els casos hem donat
suport a les nostres contraparts en la seva lluita pel respecte de
diversos drets humans de les poblacions beneficiaries.
Nogensmenys, no podem oblidar que arrel de les continues
retallades en polítiques de cooperació que han realitzat les
diverses administracions, l’associació va començar un procés
de reestructuració durant el 2012 que, havent-nos concedit
actualment una petita treva, haurà de tenir continuïtat en els
propers mesos al no existir perspectives de millora. En aquest
sentit, creiem que el camí recorregut fins ara ja ens ha donat
les eines i visió per poder encarar el futur amb garanties i noves
perspectives.
En aquesta línia cada vegada és més evident que som cadascú
de nosaltres, socis i sòcies, els que ens hem de convertir en
protagonistes de l’entitat apropiant-nos dels diferents espais i
activitats, tant aquells existents com els que la nostre motivació
ens dugui ha emprendre o crear, com és el cas del compromís
amb l’agricultura ecològica al formar un grup que recull les
cistelles amb productes d’un pagès del Prat del Llobregat. Ara
més que mai la iniciativa ha de ser el motor d’ESF.
Part d’aquesta renovació és la renovació de la junta, que des
del juny va prendre possessió del càrrec i qui escriu aquestes
línies. Un canvi que ja es va intuir en la darrera assemblea del
desembre 2013, on es va proposar un cap de setmana per
enfocar les noves línies, i que s’ha anat visibilitzant amb les
reunions comi-juntes dels darrers mesos.
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Som ESF

Som 529 socis i sòcies
Som 67 voluntaris i voluntàries
Som 12 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 de projectes i dóna suport al personal contractat.
És la seva experiència la que determina el rumb dels projectes
i de l’entitat.

Junta Directiva 2013
A l’Assemblea de socis i
sòcies de juny de 2013 es
va elegir aquesta Junta per
un període de dos anys.
Va entrar a ESF el 2005, interessada en la
visió crítica i transformadora de l’enginyeria
que es promou des del grup universitat que
hi ha a l’ETSEIB. Allà, a la UPC, va cursar
enginyeria industrial especialitat en medi
ambient. Més endavant va passar a l’equip
Vicepresidència
de formació de l’entitat. Amb la junta del
Muriel Prieto
2011-13 va estar aprenent i col·laborant, i des
del 2013 està a la junta oficialment.

Tresoreria
Ferran Alà

Enginyer amb un especial amor per les
aigües subterrànies, es vincula amb ESF
pels vols del 2003. És membre del grup
Camerún de 2003 a 2007, on farà el
seu PCR. Més tard formarà part del grup
Moçambic, país on hi durà a terme el seu
Projecte Final de Carrera. Durant el període
2008 a 2012 és expatriat a Moçambic.

Presidència
Ivan Menal

Secretaria
Lluc Canals

Les ganes de buscar la vessant més
humana de l’enginyeria civil va ser el
detonant per involucrar-me amb el grup de
Moçambic al 2007 com a voluntari i poder
treballar-hi com a expatriat durant una mica
més d’un any. També col·laboro amb el
grup d’Habitat des del 2011 i més enllà d’ESF
he estat a Etiopia amb la Fundació Lleida
Solidaria com a tècnic de projectes.

Sortint de la universitat i amb uns
quants anys treballant al món industrial
carregats a l’esquena, va emprendre un
viatge d’onze mesos per sud-Amèrica. En
tornar, el 2009, va aprofitar per cursar
el màster en Globalització Cooperació i
Desenvolupament i va fer-se soci i voluntari
d’ESF dins la campanya: Aigua un dret no
una mercaderia on ha estat fins ara.

Sortint de la universitat i amb uns
quants anys treballant al món industrial
carregats a l’esquena, va emprendre un
viatge d’onze mesos per sud-Amèrica. En
tornar, el 2009, va aprofitar per cursar
el màster en Globalització Cooperació i
Vocalia Comissió
Desenvolupament i va fer-se soci i voluntari
Alex Rabella
d’ESF dins la campanya: Aigua un dret no
una mercaderia on ha estat fins ara.
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El Salvador
Durant l’any 2013 hem continuat amb les activitats d’incidència
nacional iniciades el 2012 i n’hem començat de noves centrades
en la incidència territorial sobre el dret humà a l’aigua, basat
principalment en l’aprovació de la Llei General d’Aigües i
el reconeixement del dret humà a l’aigua en la constitució

salvadorenca gràcies a l’inici d’un nou projecte finançat per
l’AECID. S’ha continuat amb el treball d’enfortiment institucional
del govern i de la ciutadania per la millora de la governabilitat
de l’aigua.

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

2012-2014

DESEMBORSAMENT 2013

126.305,08€

FINANÇADORS

AECID

Aquest projecte, iniciat al 2012, sorgeix com a resultat natural de
l’aprenentatge dels quatre darrers anys del programa Reducció
de la vulnerabilitat a àrees empobrides a través de la gestió
sostenible de recursos hídrics amb enfocament de conca
hidrogràfica, desenvolupat a El Salvador i finalitzat l’any 2012.
Consta de dues línies de treball:
Execució directa amb la institució pública, CAMINA, en concret
amb la gerència d’assistència a comunitats rurals, GASCR
formada el 2012 amb l’objectiu d’enfortir-la institucionalment, i
recolzar el desenvolupament d’accions de planificació hídrica
i suport tècnic a comunitats rurals dels seus sistemes de
proveïment i sanejament.
En aquesta línia s’ha treballat en l’enfortiment institucional per
al desenvolupament d’un diagnòstic participatiu de l’estat del
recurs hídric que ha permès generar propostes d’alternatives
per al proveïment d’aigua potable a les comunitats rurals dels
municipis de Tapalhuaca i San Pedro Masahuat a La Paz. Els
diagnòstics i alternatives han estat lliurades a les comunitats i a les
alcaldies perquè puguin tramitar projectes d’abastament d’aigua.
Paral·lelament es va treballar en l’elaboració del programa GvSIG
FONSAGUA, programari lliure elaborat amb el suport d’ESF-Galícia,
i l’empresa Spinoff Icarto, que permet vincular la metodologia de
Pla Director amb sistemes d’informació geogràfica. El programa
es va finalitzar, i es van impartir capacitacions a l’ens públic, a
ONG’s locals i a estudiants d’Enginyeria Civil. El programa està
sent utilitzat amb èxit.
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Una segona línia ha estat el suport a la societat civil organitzada
entorn del dret humà a l’aigua amb l’objectiu d’enfortir-ne la
governabilitat, la participació pública, la producció d’informes
tècnics i la sensibilització de la població.
Les activitats s’han basat principalment en enfortir les accions
del fòrum nacional de l’aigua. Durant els dos anys de projecte, els
esforços s’han centrat en la reivindicació de l’aprovació de la Llei
General d’Aigua per al Salvador, ja que el país no compta amb
aquesta llei, i la petició que s’aprovi la reforma constitucional
que reconeix l’accés a l’aigua i l’alimentació com un dret humà.
S’han dedicat molts esforços a sensibilitzar a la població i a
exigir als òrgans de Govern la necessitat de l’aprovació d’aquests
dos punts.
S’ha enfortit l’estructura del Fòrum de l’Aigua, donant suport
a la formació de les taules territorials del fòrum, que són els
seus braços als diferents territoris. S’ha treballat en l’elaboració
de material tècnic que serveixi com a suport tècnic al fòrum
nacional de l’aigua i la població davant les seves denúncies sobre
explotació dels recursos hídrics. S’ha treballat en la formació
de l’Observatori de l’aigua per part de la societat civil, espai
que serveixi com a base tècnica que recolzi al fòrum nacional
de l’aigua i s’han fet activitats de sensibilització entorn del dret
humà a l’aigua a nivell d’universitats i escoles.
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PROJECTE:

Organització de la societat civil per a major incidència en la construcció de
polítiques públiques de gestió integral del recurs hídric, El Salvador.
CONTRAPARTS

ACUA

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

230.000€

TERMINI

2013-2014

DESEMBORSAMENT 2013

61.840,10€

FINANÇADORS

AECID

Aquest projecte comença al març de 2013, i és una continuació
a la Cordillera del Bálsamo del programa de Reducció de la
vulnerabilitat a les àrees empobrides a través de la gestió
sostenible de recursos hídrics amb enfocament de conca
hidrogràfica, en la línia de governabilitat de l’aigua, principalment,
recolzant a les organitzacions de segon nivell, buscant millorar la
participació i incidència de la societat civil per a la construcció de
polítiques públiques en la gestió integral i sostenible del recurs
hídric, i contribuir al fet que el dret humà a l’aigua a El Salvador
sigui reconegut i plasmat en l’àmbit institucional i social.
L’àrea d’intervenció és la regió sud de la Cordillera del Bálsamo,
en el departament de la Libertad, on ACUA i ESF porten 7 anys
treballant conjuntament, ja que es tracta d’un territori amb
deficiències severes en el proveïment d’aigua i sanejament.
També és molt vulnerable soci-ambientalment i està subjecte
a una forta pressió urbanística, que si no s’aconsegueix ordenar
causarà encara més pèrdues econòmiques i de vides humanes
per inundacions i disminució de fonts d’aigua.
S’està recolzant l’enfortiment de El CORCULL, el Comitè de
Rescat de les conques de la Libertad, que treballa en la conca
Estero San Diego, constituït per representants comunitaris, 3
alcaldies i institucions vàries, per garantir la protecció ambiental,
amb l’actual projecte s’ha estès el seu treball a la Conca del
Jute, on actualment s’està elaborant el pla de maneig de conca
de forma participativa, així com s’està impartint un diplomat en
gestió sostenible de conques amb el suport del Ministeri de
Medi ambient i Recursos Naturals.

Un segon actor de treball és la ASAPS, Associació de sistemes
d’aigua potable i sanejament, que va néixer el 2008 per millorar
el funcionament dels sistemes de proveïment rurals, possibilitar
la seva sostenibilitat i ser un interlocutor vàlid davant les
institucions de govern. S’estan enfortint l’organització, millorant
el seu sistema de sostenibilitat i donant suport tècnic. Durant
l’any d’execució s’han incorporat 7 sistemes nous de proveïment
rural a l’ASAPS, 22 sistemes han tingut un diagnòstic tècnic
dels seus sistemes i s’han vist enfortits en les seves accions
d’incidència política i participació en espais governamentals.
El Tercer actor amb el qual s’està treballant és La Mesa Territorial
del Bálsamo, de la qual formen part CORCULL i ASAPS entre
d’altres. S’organitza com un espai d’incidència política i de
representació territorial del Fòrum Nacional de l’Aigua, agrupació
d’associacions de caràcter nacional molt activa a proposar i
sol·licitar lleis i polítiques hídriques a El Salvador. Han elaborat
un pla d’incidència a 2 anys, i al llarg del projecte han participat
en diferents espais d’incidència política reclamant l’aprovació de
la Llei General d’aigües, així com la ratificació constitucional del
dret humà a l’aigua i l’alimentació, i diferents accions ambientals
a la seva zona d’actuació.
El projecte està enfocat a obtenir 3 resultats:
La millora de l’actuació d’incidència, planificació i execució de
ASAPS, CORCULL i la Mesa Territorial del Bálsamo, a favor de
la construcció de polítiques públiques en gestió sostenible dels
Recursos Hídrics.
L’Ampliació d’actors que constitueixen els espais de concertació
i participació en 7 municipis de la Serralada del Bálsamo.
Enfortir els coneixements i capacitats polítiques i tècniques de les
persones d’ens públics i comunitaris, incorporant l’enfocament
de gènere per a la gestió sostenible dels Recursos Hídrics.
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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 2013

106.255,12 €

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 es va començar 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 portar-les a terme.
Durant l’any 2013 s´ha finalitzat la segona fase d’aixecament
d’informació i diagnòstic social i hídric a 37 comunitats del
municipi de Pocona, que conta amb una població de 12.271
persones. Una vegada acabat el diagnòstic comunal, s’ha observat
que existeixen 88 comunitats dins la jurisdicció del municipi.
D’aquestes, 6 han presentat problemes organitzatius, limítrofes i
socials que han impedit incloure-les com a beneficiaries de les
accions del projecte.
A partir de la metodologia del Pla Director (PD) d’ESF, que
proveeix al municipi i comunitats d’una eina de planificació
hídrica construïda a partir de mapes participatius, s’han presentat
propostes a 45 comunitats de la fase 1 i es preveu l´entrega
d’aquestes eines a 37 comunitats de la fase 2 fins el juny de 2014.
També es preveu l´entrega de la memòria municipal de Pocona i
els informes d´anàlisis de conques del municipi que engloba les
subconques Pocona, Machajmarca, Conda, Chaqueli-Kanapata,
Chiuchi, Julpe Tablón, Larimarca, Huayapacha, Yuraj Molino i
Arepucho dels rius Pocona, Machajmarca, Conda, ChaqueliKanapata, Larimarca, Lope Mendoza i Chimboata. 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.
S´ha socialitzat informació sobre els comitès d´aigua comunitaris
a nivell de la Regional Campesina a on 27 comunitats van mostrar
interès de poder enfortir i reconstituir els seus comitès amb la
finalitat de millorar l’administració i gestió de l´aigua. S´ha iniciat
el procés de legalització de 12 comitès d´aigua comunal existents
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a l’Autoritat d´Aigua Potable i Sanejament Bàsic (AAPS) a nivell
nacional i el Comitè Tècnic de Registres i Llicències (CTRL) a
nivell departamental, amb el que es garantirà el dret d´ús de les
diferents fonts d´aigua.
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’han fet
vàries formacions tècniques de projectes de recollida d’aigua
de pluja, d’interpretació d’analítiques d’aigua i de Formulació
i Supervisió de Projectes GIRH/MIC a la contrapart, que ha
planificar les accions del PD.
S´ha iniciat la creació d’un Comitè de Conca Municipal (CCM)
i el reforçament de l’Organisme Gestor de Conca (OGC) Yuraj
Molino. Durant el 2014 s´aniran consolidant i s’elaboraran les
seves accions i els seus estatuts.
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. També s´està executant una tercera línia de Maneig
Integral de Conques. En totes les 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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Perú
PROJECTE:

La economia solidària: un model per al desenvolupament local i la gestió
ambiental a la conca del riu Crisnejas.– Distrito de Ichocán.
CONTRAPARTS

ONGD GRUFIDES

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya, ESF Navarra,
ESF Aragó, ESF València

PRESSUPOST

130,778.55 €

TERMINI

Del 24-08-12 fins al 23-01-2014

DESEMBORSAMENT 2013

112.005.89€

FINANÇADORS

Gobierno de Navarra, Departamento de Políticas Sociales
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.

A més a més, s’ha millorat i diversificat la producció, ja que s’ha
reintroduït el cultiu de quinoa i llinosa, instal·lat un assecador
solar per herbes aromàtiques i medicinals, implementat un
centre productiu de grans i minestres, així com un escorxador
de conillet d’Índies. Amb tot, l’associació està en disposició
d’accedir al mercat sense intermediaris, millorant els ingressos
econòmics i la seguretat alimentària dels socis i sòcies.
Finalment, s’han realitzat dos treballs d’investigació sobre
Tecnologies per al Desenvolupament Humà i Recuperació de
Coneixement Ancestrals, els quals han estat publicats.
El projecte ha resultat ser un èxit. Les institucions i la població
participants valoren la correcta realització de les metes
proposades a l‘inici i la transformació que s’ha assolit en el
camp l’economia solidària, no només a nivell de districte, sinó
a nivell regional. En total, s’han vist beneficiades un total de 401
persones (212 dones i 189 homes)

S’ha desenvolupat una experiència de producció orgànica
a la comunitat de Llanupacha, mitjançant la formació d’una
associació de productors (Asociación de Productores Ecológicos
de Llanupacha – APELL) qui, gràcies als nous coneixements
adquirits i a la seva capacitat de treball, organització i participació,
ha pogut accedir a la marca col·lectiva “Frutos de la Tierra”, la
qual certifica productes orgànics gestionats a través del Sistema
de Garantia Participativa.
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Perú
PROJECTE:

Construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió
participativa del territori de Cajamarca
CONTRAPARTS

ONGD GRUFIDES

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

47,500.00 €

TERMINI

Novembre 2013 fins al Juny 2014

DESEMBORSAMENT 2013

5,029.94€

FINANÇADORS

Diputació de Barcelona

Durant l’execució d’aquest projecte s’han realitzat diverses
tasques i activitats que han permès una implicació molt positiva
per part dels socis, principalment la Municipalitat Provincial de
Jaén, qui participa activament en les activitats realitzades. Així
mateix, s’ha aconseguit la implicació en el Projecte del Govern
Regional de Cajamarca i de la Comissió Ambiental Regional,
durant el desenvolupament de diverses activitats com són les
relacionades al Sistema Regional de Conservació, al Sistema de
Monitoratge Participatiu Regional i als intercanvis d’experiències
i trobades de feina.
Una part de les tasques i activitats realitzades es resumeixen a
continuació.
En primer lloc, s’ha generat informació i estudis relacionats amb
la gestió del territori i els recursos naturals i s’ha elaborat una
guia per a la vigilància ambiental que permet conèixer la relació
entre l’activitat minera, l’aigua i les comunitats de camperols.

En aquesta línia, s’ha treballat també per capacitar les
organitzacions
socials/productives
sobre
enfortiment
organitzatiu i gestió del territori i recursos naturals, així com, la
realització de programes de capacitació a tècnics i funcionaris
dels governs sub-nacionals en gestió pública ambiental, disseny i
execució de projectes ambientals i gestió integrada de recursos
naturals. Per una altra part, s’han enfortit les Comissions
Ambientals i els “Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca de
Crisnejas, Jequetepeque”. Es tenen previstes trobades de treball
entre àrees ambientals de governs nacionals i de Comissions
Ambientals, així com una sistematització i difusió d’experiències
innovadores sobre gestió pública i privada del territori per donar
continuïtat al projecte.
Per últim, i amb l’objectiu de capacitar sobre eines legals i
tècniques per a la conservació de la biodiversitat i enfortir el
sistema de conservació regional (SIREC) mitjançant la participació
activa dels actors i organitzacions socials, s’ha realitzat un taller.
Com a conclusió, l‘impacte en els beneficiaris és molt positiu,
tant en les Comissions Ambientals, com en els governs locals i
les organitzacions socials i productives.

Per una altra part, s’han elaborat estratègies de comunicació al
voltant del monitoreig de la qualitat de l’aigua, per promoure
una major exigència ciutadana i sobre la gestió del territori i
els recursos naturals. Aquestes estratègies tenen per objectiu,
sensibilitzar a la població sobre drets econòmics, socials,
culturals i ambientals i gestió del territori.

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

ONGD GRUFIDES

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

1.535.628,04 € (Perú + Ecuador)

TERMINI

2010-2013

DESEMBORSAMENT 2013

375,447.35€ (Perú + Ecuador)

FINANÇADORS

Agència Catalana de Cooperació
al Desenvo- lupament, Ajuntament de Barcelona, Ajunta- ment
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.
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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.

Activitats i projectes

Memòria 2013

Equador i Perú
PROJECTE:

Enfortiment del teixits socials per a l’exercici i defensa dels drets humans i la
gestió ambiental sostenible en el marc de les indústries extractives.
CONTRAPARTS

ALCRAS / INREDH / GADPO
GADMFO / GRUFIDES

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (Tarragona)

PRESSUPOST

1.535.890,83 €

TERMINI

2010 – 2014

DESEMBORSAMENT 2013

260.640,50 €

FINANÇADORS

Agència Catalana De Cooperació al
Desenvolupament
Ajuntament De Barcelona
Ajuntament De Tarragona
Ajuntament De Cambrils
Ajuntament De Reus
Ajuntament De Vilanova I La Geltrú
Ajuntament De Sant Just D’esvern
Diputació De Tarragona
Universitat Rovira I Virgili

El projecte es desenvolupa a la zona fronterera de Perú i Equador,
rica en recursos no renovables minerals i hidrocarburs, alhora
que una zona amb gran biodiversitat i ambientalment fràgil.

La proposta pretén cohesionar i donar validesa tècnica i legal
a la participació dels governs locals i la societat civil en l’àmbit
de la defensa i protecció ambiental en el marc de les indústries
extractives, desenvolupar capacitats per a la gestió pública
ambiental i afavorir l’accés equitatiu als recursos i riquesa
generats.
Es realitzen investigacions de caràcter tècnic i legal enfocades
a poder disposar d’estudis que permetin generar noves eines
tècniques i legals pel control i la prevenció dels impactes
ambientals de les activitats humanes. Es permet d’aquesta
manera definir polítiques públiques favorables a la conservació
de la biodiversitat ambiental de la zona.
Es treballa en l’enfortiment de la participació de la societat civil
afectada pels impactes ambientals a través d’assessorament
tècnic i legal en processos d’exigència dels drets ambientals,
capacitació ambiental a diferents nivells i recolzament per a
establir sinergies entre xarxes involucrades en la defensa del
medi ambient amb presència local, nacional i entre els països.

L’origen del projecte rau en els voluntaris i voluntàries d’ESF,
en coordinació amb diferents administracions públiques locals,
representades a través dels governs sectorials de la zona de
treball, i entitats locals pertanyents a la societat civil organitzada
d’ambdós països.
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Equador
PROJECTE:

Consolidació i promoció de l’aplicació de sistemes descentralitzats de generació
elèctrica renovable al nord amazònic equatorià.
CONTRAPARTS

Dirección Nacional de Energía Renovable

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

200.000€

TERMINI

D’Octubre de 2013 a Maig de 2015

DESEMBORSAMENT 2013

3.086,33€

FINANÇADORS

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (Programa AEA)
Fons Català

A l’Octubre del 2013 es va iniciar un nou projecte liderat per la
“Dirección Nacional de Energía Renovable” (DNER), òrgan que
depèn de la Subsecretaría de “Energía Renovable y Eficiencia
Energética” (SEERE) del “Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable” (MEER) amb ESF participant como a soci recolzant-lo
en la coordinació a terreny.

Per tal d’assolir els objectius s’han dut a terme millores en els
processos de comunicació entre els tècnics comunitaris i els
responsables de les Unitats Energètiques. També s’ha treballat
en el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que ESF havia creat
amb anterioritat. I s’han visitat més de 25 comunitats per fer la
revisió de l’estat de les instal·lacions.
A més, durant el 2014 està previst realitzar un fòrum nacional
per compartir experiències entre institucions del sector, el
disseny i execució d’una micro-xarxa amb generació fotovoltaica
i s’introduiran mòduls formatius sobre energies renovables en el
Servei Equatorià de Capacitació Professional (SECAP).

L’objectiu principal d’aquest projecte és buscar una millora en la
sostenibilitat dels sistemes de provisió d’energia elèctrica que
provinguin de fonts renovables, a més de promocionar el seu
ús. Els beneficiaris d’aquest projecte són els habitants de dues
províncies amazòniques de l’Equador: Orellana i Sucumbíos.

PROJECTE:

Unitat d’energia renovable al centre amazònic equatorià
CONTRAPARTS

EEASA / DNER / MEER

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (grup de Girona)

PRESSUPOST

109.920,58 €

TERMINI

2012-2013

DESEMBORSAMENT 2013

73.518.07€

FINANÇADORS

Diputació de Barcelona, Universitat de Girona, Ajuntament de
Platja d’Aro, Ajuntament de Girona i Treballadors de l’Ajuntament
de Girona.

Al llarg del 2013, el projecte dut a terme a l’Equador, ha continuat
amb el seu desenvolupament gràcies a les activitats realitzades
a les províncies amazòniques de Pastaza i Napo junt a la
“Empresa Eléctrica Ambato” (EEASA) i la “Dirección Nacional de
Energía Renovable” (DNER), la qual forma part del “Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable” (MEER).
El projecte realitzat durant el 2013 ha consistit en tres activitats
principals:
En primer lloc s’ha enfortit la Unitat d’energia renovable de la
EEASA, essent aquesta de nova creació. Entre les diferents subactivitats per capacitar els enginyers de EEASA es troben:
• Identificació i viabilitat per tal d’instal·lar una planta Microhidroelèctrica que abastís a una població aïllada.
• Electrificació d’una escola de l’interior de l’Amazònia amb
generació fotovoltaica.
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• Creació d’un programa d’estudis tècnics per trobar
finançament nacional i poder electrificar 3 comunitats de
l’interior de Pastaza.
• Procés de capacitació per més de 40 tècnics comunitaris i
d’institucions.
En segon lloc, es va dur a terme una ampliació i millora de la
base de dades georeferenciada amb informació procedent dels
sistemes d’energies renovables instal·lats a Pastaza i Napo,
obtenint dades de 25 comunitats i enquestant a més de 400
famílies en zones aïllades sense accés a l’energia.
Per últim, es va capacitar als tècnics competents per al maneig
de la base de dades i el seu manteniment. A més, en aquest nou
model s’incorpora la possibilitat de gestionar les comunitats no
electrificades per tal de poder planificar noves instal·lacions en
el futur.

Activitats i projectes

Memòria 2013

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

1.108.759,0 €

TERMINI

2011-2016

DESEMBORSAMENT 2013

113.604,82 €

FINANÇADORS

ACCD, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de La Roca del Vallès,
Ajuntament de Gavà i Fons Mallorquí.

El Programa estava plantejat com una actuació de tres anys de
durada. A finals del 2013 s’ha refet el conveni amb el principal
finançador, l’ACCD, després de regularitzar el deute, passant a
una actuació de 5 anys amb previsió que duri fins al 2016. El 2013
ha estat un any de tancament de la primera fase del programa i de
continuació de les activitats lligades a l’enfortiment institucional.
El Programa presenta dues línies d’actuació:
La primera pretén millorar l’accés a l’aigua, tant per ús domèstic
com productiu, i al sanejament en comunitats rurals. D’aquesta
manera es van seleccionant les comunitats beneficiàries, s’hi
realitzen els Diagnòstics Rurals Participatius (DRP’s, els seus
resultats defineixen les tecnologies a aplicar i es creen els
Comitès d’Aigua (CdA). En paral·lel es duu 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 de la UNAC a nivell
de districte i de província, que consisteix en l’enfortiment de
la Unió de Camperols del Districte de Funhalouro i del Nucli
Provincial (ambdós òrgans de la UNAC representants dels
camperols a nivell de districte i de província respectivament).
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.
En relació a la primera línia d’actuació el 2013 s’ha avançat amb
la construcció de les fonts d’aigua, que ha estat quasi finalitzada,
gràcies a la col·locació de les bombes manuals en 4 de les 7
comunitats seleccionades. L’enfortiment als comitès d’aigua
(CdA’s) s’ha realitzat durant els mesos d’execució del projecte,
incloent un intercanvi d’experiències amb un CdA model. També
s’ha donat acompanyament agropecuari a les comunitats que
havien estat beneficiades de punts d’aigua per a regadiu en els
anys anteriors.
En relació a la segona línia, s’han realitzat trobades i intercanvis
d’experiències entre associacions de camperols per a
l’enfortiment de la UNAC valorades molt positivament per part
dels participants. Al novembre de 2013 es va realitzar la segona
assemblea de la Unió de Camperols del Districte de Funhalouro
(UDCF).
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Memòria 2013

Moçambic
PROJECTE:

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

Dirección Nacional de Energía Renovable

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

200.000€

TERMINI

D’Octubre de 2013 a Maig de 2015

DESEMBORSAMENT 2013

3.086,33€

FINANÇADORS

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (Programa AEA)
Fons Català

L’any 2013 s’inicia amb el tancament de la Fase 1 del projecte,
que s’estén els primers mesos de l’any. Seguidament es passa a
analitzar la possibilitat de fer una segona fase de consolidació,
i així és com a inicis de juliol s’inicia una última intervenció en
l’àrea del Dret a l’Habitatge.
El projecte ha consistit en la defensa dels drets i deures de la
comunitat en termes d’habitatge i terres. Partint de les greus
alteracions que pot patir el barri de Maxaquene A a causa
de l’aprovació de plans urbanístics al municipi de Maputo, el
projecte s’ha centrat en combatre la indefensió i desinformació
que presenta la població del barri davant d’aquest procés. Així
doncs, la idea ha estat dotar a la comunitat del coneixement i
eines necessàries per a la defensa dels seus propis drets al llarg
dels processos que es puguin derivar dels plans urbanístics a la
zona, i que aquests siguin en benefici de totes les parts.
Després d’una primera fase del projecte que va tenir lloc al llarg
dels anys 2011 i 2012, durant el 2013 s’ha treballat principalment en
campanyes de sensibilització en bones pràctiques d’ordenament
al barri a través de diverses activitats. La primera fou una
campanya per tots els carrers i racons del barri acompanyada de
projeccions de vídeos i danses, on s’informava sobre el que està
succeint, s’explicaven els canvis que es podien donar al barri
com a conseqüència del pla urbanístic i es feien propostes de
com la comunitat es pot organitzar en la defensa dels seus drets
i interessos. Aquesta campanya va ser realitzada mitjançant
materials gràfics en llengua local, el Xangana, afavorint l’accés
de tots els grups socials del barri. També es va realitzar una
conferència on hi va haver una alta participació ciutadana i una
àmplia col·laboració de tot l’equip tècnic del projecte, format
per ESF i Kuwuka-JDA, i les Organitzacions Comunitàries de Base
(OCB) que operen al barri. D’aquesta manera, era la mateixa
comunitat la que treballava la seva problemàtica, i l’enteniment
entre projecte i població era molt més simple i concret.
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Per últim, es va treballar en la consolidació de la Plataforma d’OCBs
del barri, que es tracta d’un espai comú de treball, compartiment
de coneixements i informació de les organitzacions del barri. La
plataforma es va crear l’any 2012 amb la idea que esdevingui un
dels actors centrals en la defensa de l’habitatge i la terra al barri.
Al llarg d’aquesta edició es va seguir treballant en l’enfortiment
del treball comú, creant els termes de referència que guiaran el
treball de la plataforma i establint un sistema de funcionament
que s’ajusti a les necessitats i disponibilitat de les organitzacions.
Al mateix temps es va fer un treball intens per a detectar els
aspectes forts i dèbils de la Plataforma, que han derivat en la
creació d’un nou projecte a ser desenvolupat els propers anys,
donant inici a mitjans de 2014, i que permeti consolidar i establir
el funcionament de la Plataforma d’OCBs al barri i la ciutat

Memòria 2013

Activitats i projectes

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 i també personal d’altres disciplines:
hidro-geòlegs, 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 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 a dut a terme una avaluació intermitja del
PROGRAMA DE REDUCCIÓ DEL RISC, donant suport als mitjans de
vida de les zones semi-àrides vulnerables del sud de Moçambic.
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Memòria 2013

Campanya
Aigua de tothom: un dret i no una mercaderia.
El 2013 la campanya d’aigua d’Enginyeria Sense Fronteres ha
hagut d’adaptar-se al nou context social i econòmic que afronta
Catalunya i les polítiques de cooperació. Així, la davallada de
finançament sumat als impagaments de la Generalitat han
reduït les activitats i han comportat un canvi en l’actuació de
la mateixa. L’aproximació a les polítiques locals, noves fonts
de finançament i la mobilització social han estat alguns dels
elements característics de 2013, tot plegat sense oblidar-se de la
dimensió internacional de la mateixa.

Finalment, també s’han trobat noves col·laboracions per treballar
la sensibilització envers la situació de l’aigua al món i la posada
en valor de la cooperació descentralitzada dels diferents
municipis de Catalunya. En aquest sentit, s’ha impulsat el grup de
l’aigua dins el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
s’ha creat la campanya “Som Aigua” (www.somaigua.cat) per tal
d’apropar els reptes de l’aigua a la població. El primer municipi on
s’hi han desenvolupat activitats ha estat Sant Boi del Llobregat.

A nivell internacional, podem destacar la participació al Fòrum
Social Mundial celebrat a Tunísia, amb tallers centrats en el dret
humà a l’aigua i el fracking. També s’ha de destacar l’impuls
de la primera Iniciativa Ciutadana Europea que ha recollit 1,8
milions de signatures a tot Europa per demanar que l’Aigua sigui
reconeguda com un dret humà i quedi fora del lliure mercat. L’èxit
d’aquesta iniciativa ja s’ha fet palès aquest 2013 amb l’exclusió
de l’aigua dins la nova Directiva de concessions de la Comissió
Europea. En tot cas, faltarà veure si durant el 2014 queda
plasmada alguna mesura més un cop hagi estat acceptada per
la Comissió europea i es generi el debat en el sí del Parlament
Europeu. Durant el 2013 s’ha organitzat l’European Youth Forum
for Water amb la implicació de més de 80 joves de tot Europa.
També cal destacar la participació en el segon congrés de la
Global Water Operators Partnership Alliance – GWOPA celebrat
a Barcelona i l’elecció d’Enginyeria Sense Fronteres per formar
part del seu Comitè Directiu representant la societat civil.
Aquesta elecció reforça el treball realitzat per l’entitat en l’impuls
de les col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors
públics d’aigua per tal de garantir l’accés universal a l’aigua i al
sanejament.
Per altra banda, el 2013 ha estat un any durant el qual han
nascut moltes plataformes en defensa de l’aigua i per construir
una gestió no lucrativa arreu de l’Estat espanyol. Mobilitzacions
a Candeleda, Puerto de Santa Maria, Murcia, València, Girona,
Vilanova i la Geltrú, Barcelona... han posat constantment l’aigua
en l’agenda política. Les pujades de tarifes i els talls han fet més
palpable que mai la crisi mundial de l’aigua a casa nostra. També
hem trobat fortes mobilitzacions al voltant de les prospeccions
de fracking o fractura hidràulica a Catalunya. El treball realitzat
per la Plataforma Aturem el Fracking ha estat cabdal per tal
d’imposar el sentit comú en el respecte del medi ambient en
l’agenda catalana.

Activitats a la Fira de la Puríssima a Sant Boi de Llobregat dins la campanya Som Aigua
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Memòria 2013

Execució 2013: 31.242,19 €
Finançadors: ACCD, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida
Activitat

Descripció

Iniciativa Ciutadana
Europea – Aigua

Durant tot el 2013 hem estat recollint signatures de la primera Iniciativa Ciutadana Europea que ha arribat al Parlament
Europeu. En total s’han recollit 1,8 milions de signatures per demanar que l’aigua sigui reconeguda com un dret humà per
la Unió Europea i resti fora del lliure mercat. Un primer èxit d’aquesta iniciativa ha estat l’exclusió de l’aigua de la nova
directiva de concessions de la Comissió Europea, faltarà veure si durant el 2014 es plasma alguna mesura més un cop
arribi al Parlament Europeu.

Fòrum Social
Mundial de Tunísia

Març 2013. Realització d’un dia monogràfic al voltant de la temàtica de l’aigua dins el Fòrum Social de l’Aigua on van
participar més de 70 persones de tot el món. Es van pensar quins havien de ser els següents passos del moviment
internacional en defensa de l’aigua i la vida pels propers anys. El dret humà a l’aigua i al sanejament, el finançament del
cicle integral de l’aigua, així com el fracking foren temes destacats.

Dia Mundial de
l’Aigua

Març 2013. Aquest dia es van realitzar moltes activitats alhora que es llençaren diferents manifestos des de les diferents
xarxes en les que participa Enginyeria Sense Fronteres. Destaquem la jornada celebrada a Brussel·les sobre la Iniciativa
Ciutadana Europea així com també les xerrades dutes a terme per la Plataforma Aigua és Vida.

Jornada European
Youth Forum for
Water a Pàdova

Maig 2013. Es va celebrar a Pàdua el primer Fòrum Europeu de Joves sobre l’aigua, en el que més de 80 joves van poder
intercanviar experiències amb activistes de tot el món i van aprofundir en les polítiques d’aigua de la Unió Europea. A
més varen tenir l’oportunitat de debatre aquests temes amb diversos euro-parlamentaris. La jornada va disposar de tres
tallers de formació previs realitzats a Sevilla, València i Barcelona.

Seminari sobre
Water Operators
Partnerships a
Marràqueix

Maig 2013. Es va participar en una jornada organitzada per la ONEP de Marroc, l’AECID i el GWOPA sobre les col·laboracions entre operadors d’aigua al nord d’Àfrica. Es van establir contactes amb diferents organitzacions amb les que
s’espera poder desenvolupar projectes en el futur.

Seminari: L’Aigua,
element clau pel
desenvolupament
humà a Barcelona

Maig 2013. Donant suport al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es va desenvolupar un seminari de formació
per a tècnics i tècniques de cooperació dels diferents municipis de Catalunya així com d’ONGD tractant els projectes de
cooperació en aigua i sanejament i la importància de l’aigua en el desenvolupament humà.

Cine Món a Lleida

Juliol 2013. Es va organitzar conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida la 8é edició de Cinemón. Els documentals, les
pel·lícules i l’animació van estar dedicats íntegrament a l’aigua. Es van realitzar diferents actuacions musicals, teatrals,
curtmetratges, documentals i pel·lícules que ens mostraren les diferents realitats de l’aigua arreu del món.

Presentació de 60
propostes per a la
millora de la gestió
de l’aigua dins la
Unió Europea

Novembre 2013. Es va participar en l’elaboració d’un document de propostes per tal de millorar la gestió de l’aigua a la
Unió Europea, així com en la seva presentació davant la Comissió Europea i el Parlament Europeu. El document va ser
impulsat per Ecologistes en Acció i van ser moltes les entitats que s’hi van sumar.

Jornada: Rescatar
l’aigua a Catalunya:
la tendència
mundial cap a al
remunicipalització.

Es va organitzar, a Barcelona, una jornada sobre la remunicipalització de l’aigua conjuntament amb la Reclaming Public
Water i la Plataforma Aigua és Vida amb les experiències de Berlin, París, Sevilla i Figaró Montmany. L’acta va acollir 150
persones que van mostrar gran interès en estudiar la possibilitat de rescatar concessions d’aigua als diferents municipis
de Catalunya.

2n Congrés
de la Global
Water Operators
Partnership Alliance
celebrat a Barcelona

Novembre 2013. Es va participar al segon congrés de la GWOPA, programa de UN Habitat amb seu a Barcelona. Enginyeria Sense Fronteres fou escollida com a nou membre del Comitè Directiu en representació de la societat civil. Aquesta
elecció reforça el treball de l’entitat per l’impuls col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors públics d’aigua per
tal de garantir l’accés universal a l’aigua i al sanejament.

Llançament
campanya “Som
Aigua”

Novembre 2013. Coincidint amb el Dia Mundial del Sanejament (19 de novembre) i durant pràcticament 3 mesos, es llança
la campanya “Som Aigua” a Sant Boi de Llobregat per posar en valor la cooperació descentralitzada en temes d’aigua i
sanejament. Més de 2.000 persones participen directament a la campanya.

Fons de Cooperació
d’Aigua i Sanejament
el 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

Seminari “L’aigua, clau pel desenvolupament humà”
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Campanya Extractives: El preu de l’abundància, drets
humans a les fosques.
Durant el 2013 la campanya el Preu de l’abundància, drets
humans a les fosques ha ampliat el seu àmbit d’actuació no
només denunciant els impactes que les indústries extractives
provoquen en altres països si no també defensant el territori
a casa nostra. Durant el 2013 l’amenaça del fracking ha estat
molt present a Catalunya i com a campanya s’ha participat a
la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) denunciant els perills
d’aquests projectes i proposant la necessitat de caminar cap a
un nou model energètic. En aquesta línia s’ha creat la Xarxa per
la sobirania energètica (Xse) que aglutina més de 30 col·lectius
de tota Catalunya que des de diferents vessants lluiten per un
nou model energètic. En el marc de la Xse s’han realitzat tres
trobades a Barcelona, Girona i Centelles on s’ha treballat com
caminar cap a un nou model energètic basat en la sobirania
energètica, és a dir, el control dels pobles sobre quina energia
produïm, com produïm aquesta energia i per a que la produïm.
Un enfoc on els espais de decisió estan liderats i controlats per
la ciutadania, com a garantia d’un model energètic sostenible i
just i a la vegada com a contraposició a un model d’acumulació
basat en recursos fòssils.
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Al mateix temps s’ha continuat amb la campanya de denúncia
dels minerals que s’utilitzen a les peces dels aparells electrònics
i les violacions de drets humans que provoca la seva extracció.
A inicis del 2013 es va realitzar una acció de denúncia i
sensibilització sobre la mineria a Collserola a través de la
creació d’una empresa fictícia, Indium Traders, que pretenia
extreure un mineral molt utilitzat als aparells electrònics. Amb
aquesta campanya es va posar de manifest la impunitat amb
la que actuen aquestes empreses. S’ha continuat fent difusió de
l’exposició “Saps que hi ha darrera del teu mòbil?” i s’ha portat
l’espectacle de carrer de la companyia La Mussara VBenes el
preu de l’abundància a diferents municipis de Catalunya.
D’altra banda s’han participat en espais internacionals com el
Fòrum Social Mundial a Tunísia a l’abril participant en els actes
de campanya internacional Desmantellem el poder corporatiu
de les empreses transnacionals.

Projectes nord de sensibilització i incidència
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Execució 2013: 58.750, 85€
Finançadors: Ajuntament de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Girona, Universitat
de Girona, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Tarragona.
Activitat

Descripció

Campanya Indium
Traders

Al gener de 2013 es va dur a terme aquesta acció de denúncia en la que es va simular la creació d’una companyia
minera, Indium Traders, que volia extreure un mineral molt utilitzat als aparells electrònics. Amb aquesta campanya es va
denunciar la impunitat amb la que actuen les indústries extractives sense demanar permís a la població per dur a terme
els seus projectes.

XI 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 d’unes 30 persones.

Presentació de
l’exposició “Saps que
hi ha darrera del teu
mòbil?”

Al febrer es va fer la presentació de l’exposició “Saps que hi ha darrera del teu mòbil?” amb motiu de la celebració del
Mobile World Congress a Barcelona. Es va exposar a les portes del Congrés i es van repartir tríptics informatius. A més
s’ha portat a diferents centres cívics, casals, fires de solidaritat, universitats de Barcelona, Girona i Tarragona.

Fòrum Social
Mundial a Tunísia

Es va participar en el Fòrum social Mundial a Tunísia que va tenir lloc del 26 al 30 març. Es va participar en un taller internacional sobre fracking aportant l’experiència de la Plataforma Aturem el Fracking i en diversos tallers de la campanya
Desmantellem el poder de les transnacionals.

Jornada per un Canvi
de model energètic.
Cap a la sobirania
energètica

El 8 de juny va tenir lloc la primera trobada de la Xarxa per la sobirania energètica on hi van participar més de 100
persones. Es van analitzar els reptes energètics presents i futurs i es van crear grups de treball que van cristal·litzar en la
constitució d’aquesta xarxa.

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

L’espectacle VBenes: el preu de l’abundància s’ha presentat a diferents municipis de Catalunya com Sant Boi de Llobregat, Arenys de Munt, Manresa, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat. 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.

Jornada Cap a la
construcció d’una
futura Xarxa per la
sobirania energètica

El 4 d’octubre va tenir lloc a Girona la segona jornada de la xarxa per la sobirania energètica que va servir per consolidar-la i engegar diferents grups de treball. Hi van participar unes 80 persones.

Aplicació CríTICs. El
preu de l’abundància

S’ha desenvolupat una aplicació de mòbil en la qual es recorren les diferents etapes de la vida d’un telèfon mòbil per tal
de descobrir què s’amaga darrera de la seva fabricació. Hi ha hagut més de 300 descàrregues i es preveu desenvolupar
un segon nivell.

Jornades Quan les
indústries extractives
i energètiques
truquen a la porta

Del 2 al 5 de desembre van tenir lloc les jornades Quan les industries extractives i energètiques truquen a la porta a la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. On es van analitzar diferents agressions al territori, campanyes dutes a terme a
altres ciutats com Berlín i Hamburg per tal de canviar el model energètic actual i es van començar a treballar alternatives
que es poden dur a terme des de casa nostra. Hi va haver una mitjana de 60 alumnes a cada sessió.

III Trobada de
la Xarxa per la
Sobirania Energètica.
L’energia ben a prop
teu.

El 14 de desembre va tenir lloc a Centelles la 3a trobada de la Xarxa per la sobirania energètica on el tema central va
ser la relocalització de l’energia. A través d’exemples com els de Electro Centelles, l’Agència Local de l’energia a Osona
o campanyes dutes a terme a ciutats com Berlín i Hamburg es van analitzar opcions per veure quin pot ser el paper del
municipi en la generació i gestió de l’energia. Hi va haver una participació d’unes 60 persones.
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Informació econòmica
Un cop passada la tempesta ve la
calma… mirant el vas mig ple, podem
dir que el 2013 ha estat un any en el
que les aigües s’han calmat una mica.
Els canvis forts i ràpids que van suposar
les dràstiques retallades en l’ajuda a
la cooperació per al desenvolupament
que tots ja coneixem, van obligar a una
profunda reestructuració de l’entitat. El
2013, però, ha estat un any per poder
posar les coses “una altra” vegada al seu
lloc, ho dic entre cometes perquè això
no vol dir que s’hagi tornat a la situació pre-crisis. Llavors, què
significa?
Durant el 2013 es va poder posar fi a l’Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) iniciat el 2012; l’Estructura Interna d’ESF
(EI) va mantenir els tres perfils de contractats (administració,
comptabilitat i tècnica de projectes) coberts a la pràctica per
quatre persones; part dels impagaments aplicats per l’Agència
Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), entre
altres finançadors, es van fer efectius durant el 2013; i alguns
projectes i campanyes van poder recuperar el seu personal.

Tot i això, ha estat inevitable la davalla pressupostària i d’execució,
ja que cada vegada és més difícil obtenir finançament. Aquest
fet ha obligat a filar més prim i ser més eficients, optimitzant
encara més els recursos disponibles i sempre sense posar la
salut econòmica de l’entitat en risc. I tancat el 2013, això és
el que els números reflecteixen. En altres paraules, l’entitat ha
dut a terme una molt bona feina, i en especial tot el personal
contractat.
Per acabar, però, no podem deixar de ser realistes. La conjuntura
econòmica d’aquests últims anys han portat al sector a un punt,
segurament, de no retorn. I això significa que el proper o propers
anys l’entitat haurà d’afrontar nous canvis que potser no seran
fàcils. Però, un vegada més, mirant el vas mig ple, en els canvis
també hi ha noves oportunitats.
Ferran Alà, tresorer d’ESF.

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

INGRESSOS

DESPESES
923,623.72

84.25%

Ajuntaments i Diputacions

FONS PÚBLICS

439,733.31

40.11%

Administració espanyola

314,971.42

28.73%

Generalitat

168,918.99

15.41%

FONS PRIVATS

87,543.17

7.99%

Col·legis i Universitats

36,727.51

3.35%

Assessories

Altres donacions

19,691.86

1.80%

Col.laboracions amb altres
col.lectius

31,123.80

2.84%

Quotes de socis/es

51,947.79

4.74%

Ingressos per activitats

12,739.53

1.16%

Interessos i extraordinaris

20,416.83

1.86%

PROJECTES SUD

844,450.35

77.44%

Equador

284,903.80

26.13%

El Salvador

188,145.18

17.25%

Perú

137,734.99

12.63%

Moçambic

122,736.09

11.25%

Bolívia

106,255.12

9.74%

4,675.17

0.43%

PROJECTES NORD

90,832.04

8.33%

Campanya d’extractives

59,040.35

5.41%

Campanya d’aigua

31,791.69

2.92%

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

155,230.57

14.23%

TOTAL DESPESES 1,090,512.96 €
TOTAL INGRESSOS 1,096,271.04 €

RESULTAT 5,758.08 €

Acaudit Auditors ha auditat favorablement els nostres comptes.

18 ESF

Memòria 2013

Informació Econòmica
ORIGEN DELS RECURSOS

DESTINACIÓ DELS RECURSOS
Per cada 100 Euros executats per ESF Catalunya l’any 2013: 77,4
Euros van anar a projectes de cooperació sobre el terreny, 8,3
Euros a campanyes d’incidència i formació al nord, i 14,2 Euros al
funcionament i gestió de l’entitat.

INDICADORS:
Any

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

124

194

282

362

441

460

573

632

606

612

591

599

529

Entitats finançadores

9

17

19

34

34

33

45

39

40

37

28

33

27

Beques

3

4

4

2

8

9

2

4

3

3

3

3

3

Contractats i contractades

3

8

17

12

15

20

19

21

24

28

24

21

12

Nº de socis i sòcies

2004 2005

2011

EXECUCIÓ TOTAL EUROS:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS

ESF 19

