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Presentació
Una vegada més, presentem als socis i sòcies, i a tothom
que dóna suport a la nostra tasca i i a les nostres idees, la
memòria d’activitats de l’any 2014 de l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
En aquest document trobareu el resum de la feina que
hem realitzat conjuntament, tant als projectes del Sud
com a les campanyes i activitats de comunicació, formació, sensibilització i incidència.
L’activitat d’ESF al Sud segueix l’eix bàsic d’aprenentatge
de l’entitat, ja que ens aporta coneixement dels impactes
del sistema en la seva expressió més violenta. És per això
que el 2015 volem reforçar els vincles amb un major tracte
amb expatriats i contraparts. Així mateix, les campanyes
d’incidència i sensibilització al Nord, Aigua un dret i no
una mercaderia i El preu de l’abundància: drets humans a
les fosques, que en els darrers anys estan anant de la mà
de plataformes socials de gran força, com són Aigua és
vida i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, estan arribant
als seus màxims històrics de visibilitat i impacte amb les
seves reivindicacions en l’àmbit dels drets humans pel que
fa a l’abastament d’aigua i energia.
Això no hagués estat possible sense la feina feta pels
grups de voluntariat que treballen per mantenir les relacions amb contraparts així com per trobar finançament.
En aquest sentit, enguany hem pogut gaudir la revifada
d’un parell de grups que estan recuperant voluntaris i que
estan treballant amb molta empenta i energia: els grups
del Salvador i de Perú estan aconseguint uns resultats esperançadors. De la mateixa manera, no podem obviar la
dedicació d’aquells grups que serveixen de suport per al
global de l’entitat, com és el cas de formació o comunicació.

Així mateix, el 2014 ha servit per adonar-nos del canvi de
paradigma que està sorgint en el si de la cooperació institucional internacional. Les institucions fomenten cada cop
més l’entrada d’empreses privades del Nord com a ens
rellevants, cosa que no compartim des d’ESF, atès que la
cooperació no es pot entendre dins de les dinàmiques del
mercat ni pot afavorir els interessos privats davant de les
necessitats dels pobles. Així mateix, seguim destacant que
no s’arriba al 0,7% del pressupost en partides de cooperació, lluita que semblava assolible anys enrere però que els
governs han deixat de banda tot i les reivindicacions del
sector i la societat civil.
El canvi estructural de l’entitat dels darrers anys, tot i que
en contínua adaptació, s’ha estabilitzat i inclús s’ha pogut
dedicar una partida pressupostària per a reforçar la comunicació, aconseguint visibilitzar molt més la feina feta. En
aquest sentit, creiem que el camí recorregut fins ara ens
serveix per encarar el futur amb garanties renovades.
Volem evidenciar que som cadascú de nosaltres, socis i
sòcies, qui ens hem de convertir en protagonistes de l’entitat apropiant-nos dels diferents espais i activitats, tant
aquells existents com els que la nostra motivació ens dugui a emprendre.
Tots i totes som el motor d’ESF! Gràcies per fer-lo girar!
Junta Directiva ESF Catalunya

Altres projectes afortunadament van poder continuar la
seva feina. És el cas de Moçambic, Equador i Bolívia. En
tots tres hem donat suport a les nostres contraparts en
la seva lluita per la defensa dels drets de les poblacions
beneficiàries.
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Som ESF
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.

Som 490 socis i sòcies
Som 50 voluntaris i voluntàries
Som 13 persones contractades
Junta directiva 2014
A l’Assemblea de socis i
sòcies de juny de 2013 es
va elegir aquesta Junta per
un període de dos anys.

Secretaria
Lluc Canals
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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.

Presidència
Ivan Menal

Tresoreria
Ferran Alà

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.

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.

Vicepresidència
Muriel Prieto

Vocalia Comissió
Alex Rabella

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 de formació de l’entitat. Amb
la junta del 2011-13 va estar aprenent
i col·laborant, i des del 2013 està a la
junta oficialment.

Enginyer Geòleg vinculat al projecte
de sanejament urbà de Maputo,
Moçambic, va començar a participar
a la comissió Sud cap al 2010 fins a
assolir la responsabilitat de la vocalia
Sud des de 2012 dins l’estructura de
la junta.
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Projecte

Millora de la governabilitat de l’aigua a El Salvador a
través de l’enfortiment institucional i ciutadà
Aquest projecte, iniciat al 2012 i finalitzat aquest mateix
any, 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 en El Salvador durant els anys 2008
i 2012.

envolupament de de un diagnòstic participatiu de l’estat
del recurs hídric així com propostes d’alternatives d’abastament d’aigua per les comunitats rurals dels municipis de
Tapalhuaca i San Pedro Masahuat, a la Paz. Durant aquest
darrer any aquestes comunitats han rebut assistència
tècnica orientada al manteniment i ús adequat d’equips,
sanejament, administració del sistema, i assessoria per a
la gestió i implementació de les alternatives obtingudes
mitjançant el Pla Director.
En una segona línia s’ha donat 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 tres
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.

Durant els tres anys de projecte, 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.
CONTRAPARTS

CDC/ANDA

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

270.000€
(pressupost total)

TERMINI

2012 - 2014

DESEMBORSAMENT 2014 0 €
FINANÇADORS

AECID

El projecte ha tingut dues línies d’acció. En una primera
línia s’ha treballat amb la GASCR (Gerència de l’Assistència a Comunitats Rurals), formada al 2012 amb l’objectiu
d’enfortir la institució pública d’aigua ANDA per tal de donar suport al desenvolupament d’accions de planificació
hídrica en àmbits rurals. En una segona línia s’ha donat
suport a la societat civil organitzada entorn al dret humà a
l’aigua, enfortint la governabilitat, la participació pública, la
formació tècnica i la sensibilització de la població.
En concret pel que fa a la primera línia, durant el 2013
es va dissenyar un sistema d’informació nacional d’aigua i
sanejament rural anomenat gvSIG Fonsagua. Aquest està
basat en software lliure i ha sigut durant el 2014 que la
GASCR junt amb ONG’s locals i estudiants d’enginyeria civil
han estat capacitats pel seu ús. Per altra banda, en la mateixa línia, durant el 2013 la GASCR va treballar en el des-
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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
Aquest projecte començat al març de 2013 i finalitzat el
març de 2015 és una continuació a la 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”, concretament pel que
fa a la línia de governabilitat de l’aigua. S’ha recolzat 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, així com s’ha contribuït al fet que el dret
humà a l’aigua a El Salvador sigui reconegut i plasmat en
l’àmbit institucional i social.

En el marc del projecte constructiu, s’ha millorat el sanejament ambiental amb la construcció de sistemes de
tractament d’aigües grises (biofiltres) a 48 famílies de la
comunitat de Hacienda San Alfonso i 32 famílies de les comunitats de Tihuapa Norte y Tlacuxtli; i la construcció de
26 latrines aboneres seques familiars a les comunitats de
Tihuapa y Tlacuxtli incloent la formació en l’ús i maneig de
les eco-tecnologies i la implementació d’un pla d’educació
sanitària. Amb això, s’ha aconseguit millorar les condicions
de sanejament i reciclatge d’aigües grises per a la reutilització en horts familiars i finalment contribuir també a
solucionar la problemàtica de l’acumulació d’aigua bruta
en espais públics, reduint les escorrenties i la conseqüent
contaminació d’aigua neta, les males olors, els mosquits i
les malalties.

L’àrea d’intervenció és la regió sud de la Cordillera del
Bálsamo, en el departament de la Libertad, on ACUA i ESF
porten 10 anys treballant conjuntament, ja que es tracta
d’un territori amb deficiències severes en el proveïment
d’aigua i sanejament i amb una alta vulnerabilitat socio-ambiental y subjecte a una forta pressió urbanística.
Per una banda el projecte ha donat suport a les organitzacions de segon nivell: Asociación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento (ASAPS), Comité de Rescate de
Cuencas de la Libertad (CORCULL) i la Mesa Territorial
del Bálsamo (MTCB) per la construcció de polítiques públiques en la gestió sostenible dels recursos hídrics. També s’ha ampliat el nombre d’actors que constitueixen els
espais de concertació i participació en 7 municipis de la
Cordillera del Bálsamo.
Al llarg dels dos anys del projecte, les organitzacions de
Segon Nivell (MTCB, ASAPS i CORCULL) han exercit un procés d’inspecció ciutadana per tal de assegurar el correcte
compliment de polítiques públiques enfocades a la protecció de la gestió hídrica i el medi ambient (Lei de Medio
Amiente, Normativa en Consultas Públicas Ambientales,
Normativas de Categorización Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Proyecto de Ley aplicable a la Legislación Hídrica) en dos conques de la Cordillera del Bálsamo
(Cuenca Jute San Antonio i Cuenca Estereo San Diego).
Amb la mateixa intenció, s’ha mantingut un procés d’inspecció ciutadana a nivell nacional i enfocada a la defensa
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del Dret Humà a l’Aigua i la Alimentació, amb la participació activa de les organitzacions i comunitats rurals.

En el marc de l’enfortiment de les institucions, s’ha posat
en marxa un pla de formació, capacitació i accions de sensibilització, enfocades al Dret Humà a l’Aigua i dirigit als 14
sistemes comunitaris socis i no socis de les ASAPS.

La implementació dels processos de formació amb educació popular, com a eina facilitadora de capacitats tècniques i jurídiques en temàtiques ambientals, gestió hídrica
i de gènere, han permès a les comunitats i organitzacions
de segon nivell apoderar-se i participar activament de
manera conscient en les estratègies d’incidència política
encaminades a exigir el compliment del marc regulatori
ambiental i la defensa del Dret Humà a l’Aigua i la aprovació de la Ratificació de l’Article 69 de la Constitució i la
proposta de una nova Llei General d’Aigua.
Concretament també s’han elaborat tres nous instruments
de gestió hídrica (Agenda Hídrica de Santa Tecla, Agenda
Hídrica de Nuevo Cuscatlán i Plan de Manejo de Jute y San
Antonio) de manera participativa a través d’actors locals,
líders comunitaris, organitzacions no governamentals, municipalitats i institucions de l’Estat. Un dels objectius és
dotar a les comunitats i els seus actors locals amb eines
que permetin defendre el Dret Humà a l’Aigua i les fonts
de recàrrega a nivell territorial.

CONTRAPARTS

ACUA

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

272.715,66 €
(pressupost total)

TERMINI

2013 - 2014

DESEMBORSAMENT 2014 210.875,56 €
FINANÇADORS

AECID, Diputació de Lleida,
Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Pamplona
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Projecte

Pla Director d’infraestructures de sanejament i
subministrament d’aigua a comunitats rurals del
Municipi de Pocona, Bolívia
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 el 2014, s’ha augmentat en 3 el
nombre de comunitats amb accés a aigua segura seguint
els criteris del Pla Director, Conda Baja (dos sistemes d’aigua construïts), Laimiña Bajo i Vacas Kuchu.
A més, a partir de 2013 (en l’any 2014), el número de projectes de protecció del recurs hídric (aprovats en el Pla
Operatiu Anual del GAMP) ha augmentat en 4 projectes
respecte l’any anterior.

A la finalització del projecte, en aquest 2014, la contrapart disposa de una base de dades amb les dades recollides dels diagnòstics realitzats sobre els recursos hídrics
d’aquestes 83 comunitats rurals del Municipi de Pocona i
compta amb personal capacitat per a manejar la informació i compartir-la amb l’alcaldia, organitzacions socials i
líders/esses de les comunitats.
Amb l’objectiu d’enfortir la capacitat organitzativa de les
comunitats i l’alcaldia en la gestió i defensa del recurs
hídric, en aquest 2014, 5 tècnics més de Mosoj (d’un global de 8 en tot el projecte), i 2 membres de l’alcaldia, han
estat capacitats en temes sobre la gestió del recurs hídric.
Durant el 2013 i 2014, els tècnics dels projectes han participat en les reunions d’elaboració del Pla Operatiu de les
activitats Municipal, aportant les dades recollides amb el
projecte i exposant els criteris de priorització d’actuacions
i projectes d’abastament d’aigua, sanejament i gestió dels
recursos hídrics. En ambdós Plans, s’han aprovat recursos
per a projectes d’abastament d’aigua i gestió de recursos
hídrics proposats per l’equip del Pla Director; un total de
9 projectes d’ abastament d’aigua amb una aportació del
GAMP de 342.541,45-Bs i 1 projecte de protecció i gestió
de recursos hídrics en la subcuenca Yuraj Molino amb una
aportació del GAMP en espècies forestals.

ha inclòs la construcció d’infraestructures i la posada en
marxa de serveis d’aigua segura, acció que porta a terme
ESF Illes Balears. També s´ha executat una tercera línia de
Maneig Integral de Conques. En totes les línies s’ha treballat 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).

A banda de les accions de planificació hídrica realitzades
a través del Pla Director, la intervenció d’ESF a Bolívia

CONTRAPARTS

Mosoj Causay

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya i ESF Illes
Balears

PRESSUPOST

272.715,66 €
(pressupost total)

TERMINI

2013 - 2014

DESEMBORSAMENT 2014 210.875,56 €
FINANÇADORS

Memòria 2014

AECID, Diputació de Lleida,
Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Pamplona
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Projecte

Construint governabilitat i desenvolupament
sostenible des de la gestió participativa del
territori de Cajamarca, Perú
L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir la implicació
per part de les Municipalitats i del Govern Regional de Cajamarca per a tal d’assolir un desenvolupament sostenible
mitjançant una gestió acurada del territori i la participació
de diverses organitzacions i la població en general.

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. (vídeo: https://youtu.be/xZfeVEN6_tk).
En aquesta línia, s’ha treballat també per a capacitar les
organitzacions socials/productives sobre enfortiment
organitzatiu i gestió del territori i recursos naturals, tot
donant èmfasi en activitats sostenibles com és l’activitat
apícola. Altres activitats han consistit en 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.
A més, s’ha realitzat un intercanvi d’experiències en gestió
pública i privada del territori en la província de Jaén amb
membres de les Comisiones Ambientales Municipales i
tècnics i funcionaris municipals. Les jornades destinades
a l’intercanvi d’experiències i formació no s’han limitat al
territori peruà sinó que també cal destacar les jornades

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. Específicament, s’ha treballat en una guia que relaciona la presència de macro invertebrats a les aigües i la qualitat d’aquestes, amb l’objectiu
de difondre-la entre els comitès de vigilància ambiental
de les comunitats, enfortits de manera significant al llarg
d’aquest projecte, i diverses entitats i Universitats. Aquesta
guia permet disposar d’una eina per a avaluar l’estat de les
aigües i activar sistemes d’alerta (Publicació en el següent
enllaç: http://issuu.com/grufides/docs/gu__a_de_vigilancia_ambiental_con_m#sthash.QNnR6qTw.dpuf).
Per una altra part, s’han elaborat estratègies de comunicació al voltant del monitoreig de la qualitat de l’aigua, per
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realitzades a Catalunya al mes de juny durant les quals
una regidora de la Municipalitat de Jaén va poder conèixer
la tasca realitzada per diverses institucions que treballen
la gestió pública i privada del territori, tot realitzant visites
en les zones dels projectes.
Amb l’objectiu de fer servir la feina feta com a referent,
s’ha sistematitzat una experiència exitosa de gestió publica i privada del territori i el medi ambient, com és l’experiència de la província de Jaén, de la qual s’ha elaborat un
vídeo (enllaç: https://youtu.be/S9f-lXw8s10).
Juntament amb la contrapart, s’ha participat en la Cumbre de los Pueblos organitzada a Lima al Desembre paral·lelament a la conferencia de la COP 20, on moviments
i organitzacions socials d’arreu de l’Amèrica Llatina van
proposar alternatives per a la defensa i preservació del
medi ambient.
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.

CONTRAPARTS

ONGD GRUFIDES

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

80,430.00 €
(pressupost total)

TERMINI

Novembre 2013 -Gener 2015

DESEMBORSAMENT 2014 42.505,12€
FINANÇADORS

Diputació de Barcelona
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Projecte

Enfortiment institucional per a la gestió dels recursos
hídrics d’Orellana, Equador.
El projecte té com a objectiu disminuir les Necessitats
Bàsiques Insatisfetes (NBI) de la població de la Província
d’Orellana (Equador) a través de l’enfortiment de les seves
capacitats tècniques institucionals, millorant les seves
estructures i la gestió dels serveis bàsics i de la seva
responsabilitat.
La proposta neix dels Governs Autònom Descentralitzats
municipal (GADMFO) i provincial (GADPO) involucrats en la
gestió dels recursos hídrics, en coordinació amb el grup
tarragoní d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
L’execució del projecte se centra en l’enfortiment
institucional, amb la finalitat de recolzar al GADMFO
i al GADPO en el ple exercici de les seves respectives
competències d’aigua potable i de gestió ambiental,
sempre de forma coordinada amb les Necessitats
Bàsiques Insatisfetes que percep actualment la societat
civil d’Orellana. La implicació de les institucions
públiques s’ha estimat clau amb la finalitat de garantir la
sostenibilitat dels resultats i maximitzar els beneficiaris
indirectes i/o futurs.

Durant el 2014 s’ha iniciat el projecte fent un diagnòstic
del sistema d’Aigua Potable de l’àrea urbana del municipi
de Francisco de Orellana (El Coca), incloent la captació
d’aigua, la planta de tractament d’aigua potable (PTAP), el
sistema d’emmagatzematge i la distribució. Durant el 2015
es preveu realitzar una proposta de millora del sistema i
acompanyar en la implantació d’un model de tarifa amb
caràcter social.
A més, a finals del 2014 també es va iniciar el procés
d’acreditació de la Coordinació de Gestió Ambiental del
GADPO davant el Sistema d’Acreditació Equatorià (SAE) en
la Norma ISO 17020 per a inspeccions ambientals, paral·lel
al procés d’acreditació del laboratori públic d’anàlisi físics,
químics i biològics en la Norma ISO 17025. D’aquesta
manera el GADPO tindrà més eines per a brindar suport a la
població en el monitoreig continuat de les fonts hídriques
de la província i la detecció de fonts de contaminació.

CONTRAPARTS

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Orellana (GADPO).
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO).

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (Tarragona)

PRESSUPOST

195.412,26€
(pressupost total)

TERMINI

2014-2015

DESEMBORSAMENT 2014 13.489,60€
FINANÇADORS

Memòria 2014

Ajuntament de Tarragona,
Ajuntament de La Roca
del Vallès i Diputació de
Barcelona
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Projecte

Enfortiment de les capacitats de Gestió Ambiental
i Serveis Bàsics en l’àmbit rural de la Província
d’Orellana, Equador
El projecte té com a objectiu disminuir el risc ambiental
de la societat civil de la província d’Orellana (Equador), a
través d’enfortir les capacitats tècniques per a la defensa i
promoció dels drets Ambientals, de la Naturalesa i l’accés
als Serveis Bàsics.

directes que, amb el suport tècnic dels voluntaris
d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i del personal
contractat, treballen per a l’enfortiment institucional
coordinat amb les necessitats de la societat civil.

La major part del treball del projecte és desenvolupat a
l’àrea rural de la província, ja que és on es concentren els
menors índex de desenvolupament humà i majors índexs
de pobresa, alhora que la defensa de drets i l’accés a
serveis bàsics genera més dificultats.

En el projecte s’han treballat activitats en diferents àmbits,
com per exemple la transferència de coneixement a través
de capacitacions al personal tècnic del GADPO i tallers
de sensibilització en matèria d’aigua i serveis bàsics a
comunitats i Juntes d’Aigua (JAAP) i d’agroecologia a líders
ambientals de l’ALCRAS.

L’execució implica a institucions públiques locals (GADMFO
i GADPO) i organitzacions de la societat civil de l’àmbit
ambiental (ALCRAS), qui són els principals beneficiaris

En l’àmbit tècnic s’ha treballat en la realització d’un
diagnòstic de l’accés als serveis bàsics relacionats amb
l’aigua i sanejament de més de 15 comunitats de l’àrea

rural, així com també s’han elaborat monitorejos físicoquímics i biològics de l’estat dels recursos hídrics i fonts
d’abastiment d’aigua de la província.
Finalment, en l’àmbit legal s’ha assessorat a la població
afectada per processos de vulneració de Drets Humans
i de la Naturalesa i a comunes i comunitats en el seu
procés de legalització, defensant i promocionant els Drets
Ambientals i de la Naturalesa.

CONTRAPARTS

Asociación de Líderes
Comunitarios Red Ángel
Shingre (ALCRAS)
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Orellana (GADPO)
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (Tarragona)

PRESSUPOST

160.250,02€
(pressupost total)

TERMINI

2013-2015

DESEMBORSAMENT 2014 148.540,86€
FINANÇADORS

Memòria 2014

Ajuntament de Tarragona,
Ajuntament de Rubí,
Ajuntament de La Roca
del Vallès, Ajuntament
de Cambrils, Ajuntament
de Reus i Ajuntament de
Manresa
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Projecte

Consolidació i promoció de l’aplicació de sistemes
descentralitzats de generació elèctrica renovable al
nord amazònic equatorià, Equador
Durant el 2014 s’ha donat continuïtat al projecte liderat per
la Dirección Nacional de Energía Renovable (DNER), òrgan
que depèn de la Subsecretaria de Energía Renovable y
Eficiencia Energética (SEERE) del Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable (MEER) i participant ESF com a soci
d’aquest recolzant-lo en la coordinació en el terreny.

També es va dur a terme el procés de selecció de
la comunitat on s’instal·larà al 2015 una microxarxa
fotovoltaica model per rèpliques a l’Equador. La comunitat
de Zancudococha, que es troba dins la Reserva Faunística
Cuyabeno i on ESF ja va desenvolupar una petita instal·lació
per rebre turistes al 2010.

Durant el 2014 i buscant actualitzar la informació de les
instal·lacions fotovoltaiques més aïllades d’aquesta part
de l’amazònia, es van visitar 31 comunitats amb més de
600 habitatges, i es va pujar al geoportal de l’energia tota
aquesta informació, des de on els socis del projecte hi
tenen accés.

El projecte ha estat prorrogat pel finançador principal
inicialment fins a octubre de 2015.

CONTRAPARTS

Dirección Nacional de Energía Renovable

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

200.000€
(pressupost total)

TERMINI

D’Octubre de 2013 a Octubre
de 2015

DESEMBORSAMENT 2014 10.500,88 €
FINANÇADORS

Memòria 2014

Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (Programa AEA),
Fons Català de cooperació
al desenvolupament
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Projecte

Reforç institucional i promoció social per l’aplicació
de les energies renovables al centre nord amazònic,
Equador
A finals de 2013 l’Agencia Española de Cooperació pel
Desenvolupament va resoldre finançament per aquesta
proposta que s’inicià al març de 2014. Treballant de nou
a les dues províncies mes conegudes per ESF, Orellana
i Pastaza, i recolzant als nostres socis consolidats,
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, Empresa
Eléctrica Ambato (pública) i Municipio de Orellana, amb
l’objectiu de promocionar l’ús de les energies renovables
entre la població, i facilitar l’electrificació de les comunitats
indígenes més allunyades d’aquesta part de l’Amazònia
amb aquestes tecnologies

compromisos amb una escola d’una comunitat aïllada, la
comunitat de Wayusentsa, i durant el primer trimestre de
2015 serà electrificada amb energia fotovoltaica.
A la província d’Orellana, un total de 58 alumnes de 5º i 6º
grado (15 i 16 anys) han estat formats al Colegio Gamboa
amb cursos teòric-pràctics que ensenyen els principis
de les renovables i les seves aplicacions. També es va
participar en les dues fires de mostres més importants de
la província, amb stands sobre renovables on van deixar
firmes més de 600 persones.

A Pastaza es van dur a terme tres sortides de camp a
zones aïllades per l’obtenció de dades de famílies
sense energia. Es van visitar un total de 24 comunitats
i es van realitzar 303 enquestes per veure quines són
les necessitats energètiques de famílies, escoles, o
centres de salut. Gràcies a una complexa logística que va
combinar per cada sortida vols en avioneta i recorregut en
canoes. Amb aquesta informació es desenvoluparan els
estudis d’electrificació que després seran finançats amb
fons estatals equatorians.
Per altra banda a aquesta mateixa província es va
desenvolupar el procés d’identificació i firma de
CONTRAPARTS

Empresa Eléctrica Ambato
(EEASA), Dirección Nacional de Energía Renovable
(DNER), la qual forma part
del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (grup de
Girona)

PRESSUPOST

155.232,00 €
(pressupost total)

TERMINI

2014 - 2015

DESEMBORSAMENT 2014 57.122,08 €
FINANÇADORS

Memòria 2014

Agencia Española de
Cooperació para el
Desarrollo Universitat de
Girona, Ajuntament de
Platja d’Aro, Ajuntament de
Girona i Treballadors de
l’Ajuntament de Girona.
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Projecte

Unitat d’energia renovables pel centre amazònic
equatorià, Equador
Aquest projecte de recolzament al Àrea de Energía
Renovable de la Empresa Eléctrica Amato (pública), es va
prorrogar fins al octubre de 2014 gràcies a una execució
pressupostària eficient i va acabar havent complert els
objectius exposats a la seva formulació de finals de 2012.
En el transcurs de l’any 2014 es va realitzar el segon
procés d’identificació, capacitació i instal·lació en una
escola d’una comunitat aïllada. Aquest procés va tenir un
doble objectiu, per un banda electrificar aquest centre
educatiu de la comunitat de Manku Urku per millorar les
tècniques pedagògiques del professorat. Per l’altra banda
consolidar la AER-EEASA fent-la liderar per primer cop un
procés d’aquest tipus: dimensionament, compra d’equips,
materials de formació, coordinació de logística (12 hores
en canoa per arribar a la comunitat). Tot va ser dirigit per
la AER-EEASA amb l’acompanyament d’ESF.

Una altra activitat important d’aquest període va ser
demanada expressament des del Ministeri de Electricidad
y Energía Renovable, que ens va proposar de realitzar
una capacitació específica en sistemes solars fotovoltaics
per als tècnics de les Empresas Eléctricas Distribuidoras
(EED’s) de l’Amazònia, amb l’ objectiu de millorar els
coneixements sobre energia fotovoltaica als funcionaris
d’aquestes institucions, i garantir així la sostenibilitat
i llarga vida útil dels equips instal·lats a comunitats. A
l’octubre de 2014 es va desenvolupar el taller “Instalación y
mantenimiento de sistemes de energia solar fotovoltaica”,
on van assistir 24 enginyers i tecnòlegs de les empreses
públiques elèctriques de les 6 províncies Amazòniques
del Equador.

CONTRAPARTS

Empresa Eléctrica Ambato
(EEASA), Dirección Nacional de Energía Renovable
(DNER), la qual forma part
del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (grup de
Girona)

PRESSUPOST

105.453,07€
(pressupost total)

TERMINI

2012 - 2014

DESEMBORSAMENT 2014 31.935,00 €
FINANÇADORS

Memòria 2014

Diputació de Barcelona,
Universitat de Girona,
Ajuntament de Platja d’Aro,
Ajuntament de Girona i
Treballadors de l’Ajuntament
de Girona.
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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. Perú i Equador.
El projecte té com a objectiu contribuir al Desenvolupament Sostenible mitjançant la disminució de les asimetries dels actors que fan ús dels recursos naturals i reduir
la vulnerabilitat de les persones afectades per les activitats extractives en el marc de l’exercici de la justícia i la
democràcia.
El projecte es desenvolupa a la zona fronterera de Perú i
Equador, rica en recursos no renovables minerals i hidrocarburífers, alhora que una zona amb gran biodiversitat i
amb la presència d’ecosistemes fràgils, els quals alberguen espècies endèmiques de fauna i flora.
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 del medi ambient,
desenvolupar capacitats per a la gestió pública ambiental
i afavorir l’accés equitatiu als recursos i riquesa generats.
El programa va iniciar el 2010 i estava previst que finalitzés
a principis de 2014, però l’impagament d’alguns finançadors ha provocat l’endarreriment en l’execució i que es

Memòria 2014

descompassés l’execució entre la zona peruana i l’equatoriana. D’aquesta manera, mentre l’execució a l’Equador
finalitzà durant al juliol de 2015, durant el 2014 s’ha reprès
amb força l’execució del programa a Perú.
Durant el projecte s’han realitzat diverses investigacions,
amb especial rellevància aquelles de caràcter tècnic de
monitoreig dels recursos naturals, i legals, enfocades a
poder disposar d’estudis que permetin generar noves eines pel control i la prevenció de la contaminació d’origen
antròpic. D’aquesta manera s’ha participat en la definició
de polítiques públiques per a la conservació de la biodiversitat de la zona.
Alhora, s’han acompanyat processos d’assessorament tècnic i legal a persones i col·lectius afectats pels impactes
ambientals, així com també s’han fet processos de capacitació i d’enfortiment de les seves capacitats a diferents
nivells, sempre aquelles xarxes de defensa de drets ja
existents i intentant crear sinèrgies locals, nacionals i binacionals Perú-Equador.

A Perú, en el 2014, s’han obtingut alguns assoliments importants, com és el fet que Grufides, la contrapart, mitjançant la
defensa legal de la Directora, Mirtha Vásquez, va guanyar un
judici de quatre anys per la denúncia imposada per la Minera
Yanacocha contra la Família Chaupe per usurpació de terres.
Així mateix, s’han realitzat monitoratges de recursos hídrics, com és el monitoratge del riu Chirinos, a sol·licitud
de la comunitat nativa awajún de Supayaku, per la con-
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taminació per la presència d’una empresa minera en la
capçalera de la Conca.
Link
d’article:
https://defensanororiental.wordpress.
com/2015/02/28/estudio-independiente-confirma-la-presencia-de-sustancias-toxicas-en-el-rio-chirinos-afectando-la-salud-de-las-comunidades-nativas-de-san-ignacio-cajamarca/
S’ha participat en el Cim dels Pobles en el marc de la
Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic COP20 a
la Ciutat de Lima, així mateix, previ a aquesta trobada, es
va organitzar en Celendín, Cajamarca, un Cim dels Pobles
convocant a organitzacions socials del Perú afectades per

les indústries extractives, en la qual van participar 250
representants de les regions d’Amazones, Apurimac, Cajamarca, Cuzco, Ancash, Junin, Lambayeque, Lima, Piura,
La Llibertat del Perú i d’altres paisos llatinoamericans com
Argentina, Brasil i Hondures i europeus com Espanya, Irlanda, Bèlgica i Itàlia. Com a resultat d’aquesta trobada, es va
conformar el Moviment dels Pobles pel Bon Viure.
En matèria de gestió ambiental, s’ha acompanyat a la Comissió Tècnica d’Ordenament Territorial i a les Comissions
Ambientals Municipals i s’ha recolzat la conformació del
Consell de Recursos Hídrics de la Conca del Jequetepeque.

https://youtu.be/MyurLCFSQl0

https://youtu.be/JQZQ7XWLteY

https://youtu.be/y2ZUhB-WmAE
CONTRAPARTS

GRUFIDES / INREDH
ALCRAS / GADPO / GADMFO

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya

PRESSUPOST

1.535.890,83 €
(pressupost total)

TERMINI

2010-2015

DESEMBORSAMENT 2014 110.246,44€
FINANÇADORS

Memòria 2014

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 i Universitat
Rovira i Virgili
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Projecte

Recolzament a la Consolidació de la Plataforma
d’Organitzacions de Base (OCBs) del barri de Maxaquene
A per la Defensa del Dret a l’Habitatge. Moçambic
El projecte va ser concebut per a consolidar el
funcionament de la Plataforma d’organitzacions del barri
de Maxaquene “A” amb la finalitat que disposi d’eines que
permetin la seva independència i autonomia.
S’ha treballat en el funcionament intern d’aquesta, en la
formació en gestió de projectes como una via de iniciar
activitat pròpia i poder accedir a fonts de finançament, i al
mateix temps en donar-la a conèixer a nivell de barri, bé
sigui amb les autoritats locals com els líders així com amb
la comunitat en general.
Paral·lelament s’ha treballat en la identificació d’un sistema
de comunicació que esdevingui una eina de treball i de
cohesió al barri. En els mesos previs a l’inici del projecte ja
es va plantejar la idea de crear una ràdio comunitària, i així

aquest temps s’ha realitzat una identificació exhaustiva de
la viabilitat d’aquest mitjà amb resultats positius.
Per sobre de tot, el projecte ha permès avançar com a
organització a la Plataforma d’Organitzacions Comunitàries
de Base del barri de Maxaquene “A”. S’ha consolidat un
grup, un sistema de treball i s’han realitzat les primeres
activitats que han generat processos motivacionals
positius que permeten pensar en la continuïtat d’aquesta.
El projecte i la plataforma se ha presentat al Govern
Municipal amb la participació no només de l’equip del
projecte, sinó també l’equip KUWUKA JDA ha reforçat la
necessitat de suport a l’assistència la comunitat quan es
respecti els drets i deures de la ciutadania.

“Haver pogut participar com a PCRen un projecte com el de Maputo ha estat una gran experiència, no només academicament,
per poder desenvolupar el TFG, sinó més aviat personalment.
La aportació de la meva experiència com a PCR es basa, principalment, en un estudi tècnic d’implementació de la ràdio
comunitària al barri de Maxaquene “A”. Tal estudi fou, al mateix temps, el meu TFG per acabar el grau. Es van fer tot una
sèrie de simulacions i proves per localitzar el millor punt per situar l’antena de la ràdio, per tal de maximitxar el nombre de
possibles oients. També es identificar exaustivament tot l’equipament necessari per engegar la ràdio, i es van cercar punts
de venta propers d’on adquirir el material. A part, com a PCR, també vaig participar en la resta d’activitats del projecte,
intentant ajudar allà on calgués.
Conèixer de primera mà com funciona un projecte real d’Enginyeria Sense Fronteres ha estat una de les sorpreses que m’he
endut. Tot i la gran complexitat de logística i organització que requereix un projecte com aquest, m’ha sorprès molt veure
com tot es duu a terme a través de la feina dels voluntaris d’ESF. És molt motivador veure com una colla de joves, aportant
les seves idees, dedicació i capacitats, són capaços de tirar endavant, per exemple, el projecte de la implantació d’una ràdio
a Maputo. Si bé inicialment podia semblar feina de pa sucat amb oli a ulls d’un novell en cooperació com jo, la impressió
ha acabat sent tot el contrari.
Més personalment, el fet de conèixer un país com Moçambic i viure-hi durant 3 mesos, és per mi el més valuós que m’enduc
de tot plegat. M’ha servit per adonar-me’n que per treballar i conviure en un context tan diferent es necessiten unes
habilitats i qualitats humanes que sovint no valorem en el nostre dia a dia, al Nord. En aquest aspecte, el projecte ha suposat
per mi una cura d’humilitat i una presa de consciència, que em porten ara a valorar i apreciar, sobretot, les oportunitats de
les quals he disposat i disposo cada dia en l’actualitat, en el context que visc, i que malauradament no tots els joves d’arreu
poden gaudir.”
Ferran Llamas, PCR a Moçambic

Memòria 2014

CONTRAPARTS

KUWUKA – JDA, Juventude,
Desenvolvimento e Advocacia Ambiental

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (Tarragona)

PRESSUPOST

27.742,72 €
(pressupost total)

TERMINI

Abril – Setembre 2014

DESEMBORSAMENT 2014 27.742,72 €
FINANÇADORS

Ajuntament de Gavà,
Ajuntament d’Hospitalet,
Ajuntament de Lleida
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Projecte

Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional
de la UNAC al Districte de Funhalouro, Moçambic
La intervenció es du a terme en un context marcadament
rural (Districte de Funhalouro). El context general a l’inici
de la intervenció i ara després de tres anys no ha patit
cap alteració substancial. Les característiques del districte
i les condicions de vida dels seus habitants segueixen sent
caracteritzades per les mateixes problemàtiques: la situació
hídrica del districte, tant a nivell d’abastament d’aigua
com de gestió i manteniment de les infraestructures; la
debilitat del col·lectiu de camperols i el seu moviment al
districte. D’aquesta manera, tant per l’administració local
com per les altres institucions presents en el districte, el

Per mi ha sigut una experiència increïble i molt enriquidora.
A nivell personal he pogut conèixer de prop la realitat del
país i el context del projecte en el que s’està treballant a
Funhalouro.
Però sobretot he pogut aprendre moltíssim. Durant els
tres mesos que he estat allà he pogut viure en un context
rural, he conegut les seves tradicions i costums, i he vist
el seu dia dia, molts cops amb unes condicions de vida
dures per els habitants de la zona.
La meva activitat respecte el projecte ha sigut incorporarme a l’equip de tècnics locals i realitzar les diferents
tasques que s’han dut a terme durant els tres mesos.
Principalment vam completar la Línea Base de les
noves comunitats on s’intervindria durant l’any amb
les perforacions de les fonts d’aigua i es va realitzar un
aixecament de dades mitjançant Sistemes d’Informació
Geogràfica involucrant als tècnics locals que ja havien
rebut la formació a càrrec del programa en l’any 2013.
Actualment m’agrada seguir molt de prop l’evolució del
projecte des del grup de voluntaris de Moçambic, així com
la resta d’activitats que portem al país.
Personalment estic molt contenta d’haver tingut la
oportunitat de viure aquesta experiència.
Marta Robledo, PCR a Moçambic
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sector hídric continua sent prioritari. A nivell de canvis, es
pot ressaltar que les telecomunicacions han augmentat la
seva cobertura considerablement i això dóna lloc a poder
tenir millor comunicació amb les comunitats beneficiàries
ja que sempre és possible contactar algun líder o membre
de la comunitat a través de telèfons mòbils.
El conjunt de la intervenció consta de dues components
diferenciades: la component tècnica (aigua, sanejament i
agropecuària) i la component social (reforç del moviment
de camperols), la implementació de les quals és
independent.
Durant aquesta segona anualitat s’han fet les
construccions de les fonts d’aigua previstes amb un total
de 6 perforacions (40m de profunditat aprox.) i 5 pous
d’aigua (12m de profunditat aprox.) amb bomba manual. A
més s’han realitzat les formacions corresponents per als
comitès de gestió comunitaris de les fonts, els Comitès
d’Aigua (CdA), i un seguiment dels CdAs que ja havien
iniciat la seva activitat en anys anteriors. L’acompanyament
agropecuari s’ha donant a les comunitats que havien
estat beneficiades de punts d’aigua per a regadiu en els
anys anteriors. També s’estan executant formacions de
promotors agropecuaris (4 persones en cada una de las
comunitats beneficiaries).

Respecte la segona component d’enfortiment institucional
de la UNAC i de camperols al districte s’han portat
endavant diferents trobades i visites a altres associacions
dins i fora del Districte, el que mostra un estat actiu de la
Unió Distrital de Camperols de Funhalouro (UDCF). També
s’han programat intercanvis d’experiència i una assemblea
anual per aquest any.

CONTRAPARTS

UNAC (Unió Nacionals de
Camperols
de Moçambic)

ESF PARTICIPANTS

ESF Catalunya (Tarragona)

PRESSUPOST

1.104.121,18 €
(pressupost total)

TERMINI

30 Abril 2016

DESEMBORSAMENT 2014 160.563,74 €
FINANÇADORS

ACCD, Ajuntament de
Vilafranca del Penedés,
Ajuntament de Gavà i Fons
Mallorquí
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Grup

Girona
“Una nova cultura de l’energia és posible!” és un projecte,
que engegat pel grup de Girona d’Enginyeria Sense
Fronteres, en la seva setena edició engloba activitats
de sensibilització i fa incidència entorn a la problemàtica
del model energètic actual i els impactes que aquest
genera a la societat i també al medi ambient. No només
volem limitar-nos als aspectes esmentats sinó que també
ens centrarem en el tema de l’accés a l’energia i el paper
que juga en l’assoliment dels drets humans bàsics.

en l’àmbit estudiantil, realitzant uns tallers impartits en
diferents instituts i escoles de la ciutat sobre el tema de
les alternatives al petroli com a font energètica. D’aquesta
manera es fa arribar el coneixement sobre aquestes
opcions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient
per tal que en un futur puguin ser crítics en la seva
presa de decisions i tinguin una idea, tot i que inicial,
sobre la seva existència, tipus, funcionament, utilitats,
avantatges, etc.

Per tal de complir els nostres objectius, al llarg d’aquest
2014 s’han realitzat una sèrie d’activitats amb la finalitat
de mostrar a la societat Girona les sensibilitats relatives
als temes energètics. Entre les activitats que s’han
dut a terme es destaca l’exposició “Què hi ha darrere al
teu mòbil”’, la conferència “Alternatives reals al petroli” a
càrrec de Ramon Caralt, la realització de tallers d’energies
renovables al Centre Cívic Ter.

Gràcies als objectius que es van marcar per enguany hem
assolit els resultats esperats, per tant, estem molt satisfets
amb la feina realitzada ja que ha servit per conscienciar i
sensibilitzar a tota aquella gent que va participar en
totes les activitats programades per el nostre grup de ESFGirona. Creiem que la nostra visió de les problemàtiques
energètiques ha arribat a un col·lectiu més ampli, no
només en l’àmbit universitari i estudiantil. Pensem doncs,
que és important arribar a la joventut, doncs és aquest
gruix de la societat, que s’està formant, està creixent,
el que d’aquí endavant farà possibles els canvis en la
societat.

Per tal de donar-nos a conèixer una mica més i
sensibilitzar sobre l’ús de les energies renovables, el grup
ha volgut incidir en la societat gironina, especialment

Memòria 2014

18

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.

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.

Per això, oferir 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.

En aquest 2014, ESF ha participat en les següents
assessories:

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

• A Equador, brindant suport a la Fundación Ecuatoriana
de Tecnología Apropiada (FEDETA) en l’ elaboració d’
un Pla de Capacitació a usuaris i usuàries en l’ operació
i manteniment de Sistemes Energètics amb Energies
Renovables, que ha de ser utilitzat per les distribuïdores
públiques elèctriques de la regió amazònica
• A la Índia, participant en una avaluació d’un projecte per
a la Millora de la infraestructura Hídrica en el Districte
d’ Anantapur (Índia) tot acompanyant a la Fundació
Vicente Ferrer, en el procés.

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
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Campanya Aigua de tothom, un dret i
no una mercaderia
El 2014 ha estat un any on les activitats de la campanya
d’aigua s’han multiplicat i han tocat múltiples dimensions.
Així com s’ha mantingut un treball a escala internacional
per al seguiment sobre les polítiques d’aigua, l’escala més
local i nacional s’ha reforçat i ha vist consolidar processos
iniciats els anys anteriors. Així mateix s’ha treballat tant la
sensibilització com la incidència des del pla social i des de
l’institucional, amb aliances a tots els nivells.
En aquest sentit cal destacar la potència que ha tingut la
campanya Som Aigua, nascuda en el sí del grup d’aigua
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i en el
que hi participem, conjuntament amb d’altres consistoris,
per treballar la sensibilització envers la situació de
l’aigua al món i la posada en valor de la cooperació
municipal descentralitzada impulsada per les diverses
administracions local, especialment en matèria d’aigua i
sanejament. Les activitats de la campanya són lúdiques,
artístiques i per a tots els públics, d’aquesta manera hem
aconseguit que el missatge sobre la importància de l’aigua
s’expandeixi entre la ciutadania, en concret dels municipis
de Rubí, El Prat de Llobregat i Sant Boi del Llobregat, i ja
estem preparant les noves activitats pel 2015.

A nivell de polítiques locals ha continuat el treball dut
a terme amb altres organitzacions en el marc de la
plataforma Aigua és Vida. Des de la privatització d’Aigües
Ter Llobregat i la creació de l’empresa mixta d’aigua i
sanejament a l’AMB- no exemptes de controvèrsia- passant
per les realitats locals de municipis com Terrassa, Girona o
Vic fins la mobilització social per la gestió de l’aigua pública
i participativa, processos que ha anat guanyant força a
casa nostra. Les accions i les activitats promogudes per
Aigua és vida han propiciat una visualització més clara dels
problemes relacionats amb la gestió i la qualitat de l’aigua
a Catalunya i s’ha treballat per posar llum als processos
abans esmentats així com s’ha focalitzat en determinats
temes concrets com el requeriment d’informació als
diferents municipis de Catalunya sobre la qualitat de
l’aigua, el termini de les concessions i el nombre de talls
executats al territori en el període comprés del 2008 al
2014.
En aquest sentit cal destacar el naixement i impuls
que s’ha donat tant des de la campanya d’aigua com la
d’extractives a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, que
ha posat llum als problemes vinculats a l’accés als serveis

bàsics com l’aigua i el sanejament deguts als problemes
econòmics i socials que pateix la ciutadania i que està
permetent lligar les desigualtats que vivim amb les seves
causes. L’inici, conjuntament amb la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, d’una ILP sobre habitatge i pobresa
energètica i l’establiment de taules de treball amb el
Síndic de Greuges i la Generalitat han estat algunes de
les accions més destacades que s’han dut a terme sota
aquesta línia.

Si mai tens problemes amb la companyia d’aigües, a qui
recorres? Si mai et tallen el subministrament, a qui et
dirigeixes? Si mai t’arriben factures de comptadors que
no entens, a qui preguntes? Sabem d’on prové l’aigua
que bevem? I els efectes d’aquest consum sobre el medi
ambient?
Aquest darrer any, fruit del treball conjunt amb altres
organitzacions, ens estem trobant que molta gent de
Catalunya acaba preguntant, recorrent o demanant consell
a la campanya d’aigua.
Això ens demostra que estem fent una bona feina per
clarificar les diferents situacions delicades i problemàtiques
locals, però també ens omple de tristesa, perquè implica
que, en alguns casos, la gestió de l’aigua, tal com s’està
duent a casa nostra, no assegura el Dret Humà a l’accés i
sanejament de l’aigua. És greu que en un estat Europeu
encara hi hagi situacions d’exclusió social tan evidents amb
talls de subministrament que impedeixen la integració i
normalització de les activitats diàries de certa part de la
ciutadania.
Des de la campanya lluitem per sensibilitzar de les
diferents problemàtiques relacionades amb l’aigua i de la
importància cabdal que tenen les institucions públiques
per assegurar-ne el Dret Humà i una correcta i òptima
utilització. L’aigua és un dret, no una mercaderia, per tant,
no sembla lògic que alguns s’enriqueixin mentre a d’altres
els deixen sense.
Lluc Canals Casals
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Campanya Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia

Execució 2014
Finançadors

ACCD, Àrea Metropolitana de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Lleida, Gavà, NOVA

Activitat
Aigua és Vida 2

Les actuacions de la plataforma Aigua és Vida han estat variades i diverses, entre les que destaquem:
• La presentació de la moció municipal sobre la qualitat de l’aigua
• Presentació d’una moció municipal per obtenir informació relativa al nombre de talls executats en el període del 2008 al 2014 i a la informació relativa a l’operador que gestiona el servei i el període de les concessions.
• En aquest sentit s’ha engegat un procés de recaptació d’informació amb l’objectiu de publicar el 2015 un seguit de mapes a la nova web
d’Aigua és Vida.
• En el marc del Multireferèndum 2014
• es va celebrar la jornada “S’escriu Aigua, es llegeix democràcia”, al rectorat de la Universitat de Lleida en la que varen participar diferents
plataformes i moviments socials d’arreu de l’estat espanyol.
• Campanya sobre la remunicipalització del servei de l’aigua a Terrassa degut a la finalització de la concessió en 2016.

Aliança contra la Pobresa energètica 3

Conjuntament amb la campanya d’extractives de la pròpia entitat s’ha creat i treballat en aquesta Aliança que lluita contra els talls de llum,
aigua i gas, així com s’ha engegat una campanya de recollida de signatures per una ILP sobre Habitatge que finalitzarà el 2015. Igualment s’ha
participat en l’acompanyament de les persones que pateixen els talls de serveis bàsics i s’ha engegat un espai d’assessorament col·lectiu.
A més a més, es va participar en el procés d’elaboració de l’Informe del Síndic de Greuges sobre subministraments bàsics publicat en desembre de 2014.

Global Water Operators Partnerships
Alliance (GWOPA) 5

Com a membres del Steering Comitee del GWOPA –agència de l’ONU que promou partenariats sense ànim de lucre entre empreses d’aiguavam assistir els dies 31 de març i 01 d’abril al Marroc a la 6ª reunió del Comitè d’Enllaç del GWOPA.

Estudi “Negocios insaciables: Estados,
transnacionales, derechos humanos y
agua” 4

Es realitza una assessoria en col·laboració amb APY per l’elaboració d’un estudi sobre l’efecte negatiu de l’activitat de les empreses transnacionals espanyoles en els drets humans i, en concret, en el gaudi del dret humà a l’aigua i al sanejament, que es publicarà en el 2015.

Exposició a Gavà 6

En col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya es realitza una exposició itinerant sobre la crisis mundial de l’aigua, el reconeixement del DHAS i la participació de la ciutadania en la seva implementació efectiva

Som Aigua 1

Conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’ha realitzat la campanya Som Aigua als municipis de Rubí, el Prat de
Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Espectacles de circ, pintades murals col·laboratives i vídeos de testimonis són algunes de les accions més
destacades dutes a terme en aquest marc.

Projecte Activa’t. En Construcció 8

En col·laboració amb NOVA-Innovació Social hem participat en aquest projecte destinat a joves en risc d’exclusió per tal de fomentar projectes
emancipadors amb una lògica de transformació social.

Dia Mundial de l’Aigua 7

Per commemorar el Dia Mundial de l’Aigua es va publicar per part del grup de treball de l’aigua del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament del que formem part un comunicat posant en valor les activitats de la campanya Som Aigua. Igualment ens vàrem adherir al comunicat
de la Red Agua Pública, xarxa de la que formem part..
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Campanya El preu de l’abundància,
drets humans a les fosques
Durant el 2014 la campanya El preu de l’abundància,
drets humans a les fosques ha centrat la seva tasca en
el treball en xarxa. El treball sobre la relocalització de
l’energia que s’ha engegat des de la Xarxa per la sobirania
energètica així com la lluita per garantir l’accés universal
als subministraments bàsics des de l’Aliança contra la
pobresa energética han estat la principal feina d’aquest
any. Així a través d’aquestes xarxes s’ha desenvolupat una
tasca molt important d’incidència política participant en
trobades estatals i europees contra el fracking, en una
jornada al Parlament Europeu denunciant el cas del Castor
o a la Taula per la pobresa energètica convocada pel
govern de Catalunya, entre altres.
També s’ha posat en valor les lluites en defensa del
territori que s’han impulsat contra projectes energètics
a tot el territori català a través del documental Les
Nostres Energies i del Volt Oligotòxic que ha estat un
recorregut visitant diferents projectes energètics imposats
i contaminants per conèixer de primera mà les iniciatives
que denuncien l’actual model energètic i les que proposen
alternatives.

Memòria 2014

Però la campanya no s’ha centrat només en el territori
català sino que també ha continuat treballant en l’àmbit
internacional a través de la campanya Stop Corporate
Impunity que denuncia la impunitat amb la que actuen
les empreses transnacionals i les violacions de drets
humans que provoquen a través de la qual s’ha seguit el
procés a Nacions Unides amb l’aprovació de la resolució
del Consell de Drets humans de Nacions Unides que obre
la finestra a crear normes vinculants per les empreses a
nivell internacional.
Per últim s’han desenvolupat eines de formació com una
wikipedia sobre els impactes de les industries extractives
a Amèrica Llatina i s’ha continuat amb la difusió de
l’exposició “Que hi ha darrera del teu mòbil?” i l’espectacle
de carrer “Vbenes: el preu de l’abundància”.
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Campanya El preu de l’abundància, drets humans a les fosques

Execució 2014
Finançadors

Ajuntament de Barcelona, MAEC, Ajuntament Tarragona, Ajuntament Girona, Diputació de Barcelona

Activitat
Wiki El precio de la abundancia, derechos humanos a oscuras.

La wiki El precio de la abundancia, derechos humanos a oscuras són els materials del curs online sobre impactes de les industries extractives
que s’ha desenvolupat en els darrers anys convertit en format wiki. Aquesta activiat preten donar resposta a l’allau de sol.licituds d’alumnes que
es revien en edicions anteriors i que per la complexitat del curs no es podien cobrir. Així dividits en 6 blocs s’ha bolcat tota la informació del
curs que ara és accesible online.

Documental Les Nostres Energies

El documental d’una duració de 44 minuts
fa un repàs del model energètic actual a Catalunya i els seus impactes ambientals i socials. El documental no pretén ser un resum exhaustiu
del model energètic català si no pretén denunciar el model actual gens democràtic on la ciutadania no pot decidir sobre quina energia vol
consumir i com la vol produir i apuntar i inspirar a treballar propostes que portin a un model energètic més democràtic amb participació de
la ciutadania. Durant el 2014 es va fer la presentació als Cinemes Girona de Barcelona el 6 de novembre on van participar unes 120 persones i
també presentació online a la revista Sentit Crític el 18 de desembre i durant tot el cap de setmana.
A més ha estat seleccionat en festivals com el Festival Creative Commons de Donostia i Ecozine Film Festival de Saragossa.

Volt Oligotòxic

Del 26 al 28 de setembre va tenir lloc el primer Volt oligotòxic, un seminari itinerant amb l’objectiu de conèixer a través de casos concrets els
impactes de l’actual model energètic. El volt va començar el divendres al migdia amb una performance que va tenir lloc a prop d’arc de triomf
amb la participació de tots els integrants del Volt oligotòxic.
La ruta va continuar durant tot el cap de setmana visitant casos com el Castor a Alcanar, la central nuclear de Vandellós, la planta de som
energia a Torregrossa amb un dinar amb cuines solar per acabar el diumenge a Riudaura parlant del fracking, dinar a Fellines per parlar dels
impactes de la MAT i acabar a Palamós parlant de les prospeccions a la costa catalana. En aquest edició hi van participar 62 persones.

Trobada Fracking Euromeditarranea

Del 7 al 9 de març de 2014 va haver una trobada a França de moviments europeus i nord africans que denuncian els perills d’una tècnica com
el fracking. Durant aquests tres dies es van presentar les situacions de diferents països davant l’amenaça i en alguns casos la implementació
ja de la tècnica del fracking. També es van teixir estratègies conjuntes d’incidència a nivell de les institucions europees per fer arribar el debat
sobre el tema. Hi van participar unes 60 persones d’unes 20 organitzacions.

Campanya Stop Corporate Impunity –
Trobada Ginebra i Estrasburg

Durant la primera setmana de desembre van tenir lloc dos trobades a Strasbourg i a Ginebra posteriorment de la campanya Stop corporate
Impunity. A Strasbourg es va fer una trobada amb parlamentaris europeus per tal d’explicar el procés de Nacions Unides i la importància de la
resolució aprovada el passat mes de juny amb l’objectiu que es fes acompanyament aquest procés també des del Parlament Europeu. Posteriorment les organitzacions membres de la campanya i les ONGs que formen part del procés de Nacions Unides ens vam reunir a Ginebra per
tal de debatre l’estratègia de consulta del Tractat dels Pobles i com poder incidir en el procés de Nacions Unides.

Participació en la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Aliança contra la
pobresa energètica

La Xarxa per la sobirania energètica ha continuat la seva tasca centrada principalment en treballar la pobresa energètica i la relocalització, entesa com treballar des de l’àmbit local la qüestió energètica però sense deixar de banda una visió més global. Així s’ha treballat des dels impactes que te el TTIP en la qüestió energètica; a casos concrets com el projecte Castor i la recent indemnització que es va aprovar a favor de l’empresa ACS; s’ha fet seguiment de la situació de la pobresa energètica i s’ha participat en la Taula per la pobresa energètica que ha convocat al
govern així com en compareixences al Parlament de Catalunya. D’altra banda també s’ha treballat en la linea d’anar construint una proposta des
de l’àmbit municipal en la qüestió energètica en una ronda de reunions amb diferents actors com Holtrop, Som Energia, la Agència de l’energia
de Barcelona i experiències com el Pep (pla energètic participatiu) de Sant Martí. Finalment s’ha anat participant en els diferents actes que han
requerit la participació de la Xarxa per la sobirania energètica.

Espectacle de carrer Vbenes, el preu
de l’abundància i exposició Saps que
hi ha darrera del teu mòbil?

Durant el 2014 s’ha continuat fent difusió dels materials de sensibilització com l’exposició mòbil “saps que hi ha darrera del teu mòbil” i l’espectacle de carrer “Vbenes: el preu de l’abundància” que posen de manifest els impactes que generen l’extracció dels minerals necessaris per fer
els aparells electrònics que utilitzem en la nostre vida diària. Així l’exposició ha estat: Barcelona, Roquetes, Allea, Sant Cugat, Tarragona, Siges,
Vilanova i la Geltrú i Girona.
Pel que fa a l’espectacle de carrer s’ha representat a Tarragona, Gavà i Santa Coloma de Cervelló.
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Article

Dues cares del mateix sistema
L’informe L’energia com a dret, elaborat per la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya el 2014,
comenta que «l’energia és necessària per cuinar, per
il·luminar, per conservar els aliments, per tenir aigua
calenta sanitària i per a la climatització, serveis bàsics que
qualsevol llar hauria de tenir coberts per assegurar unes
condicions mínimes de confort». Malgrat això, el constant
augment dels preus de la llum ha fet que famílies amb
baixos ingressos es vegin impossibilitades per fer front
a aquests costos, és el que s’ha denominat pobresa
energètica.
Més de quatre milions de persones a l’Estat espanyol
pateixen pobresa energètica. Mentre que aquestes
persones no tenen prou ingressos per fer front a la factura
de la llum, el capital acumulat per les grans multinacionals
del sector elèctric no deixa d’augmentar any rere any.
Iberdrola, per exemple, va obtenir ingressos de 44.000
milions de dòlars el 2012, gairebé 4.000 en beneficis,
segons dades de l’Observatori de les Multinacionals a
Amèrica Llatina.
No obstant això, no s’ha d’acusar tan sols les multinacionals
del sector elèctric; els Estats són també responsables

d’aquesta situació, ja que, immersos en la lògica capitalista,
permeten a les seves empreses actuar amb gran impunitat,
alhora que posen els interessos econòmics davant dels de
les persones.
La situació de pobresa energètica no és un fenomen únic
dels països europeus. En països com Equador, on operen
grans empreses espanyoles, a més de veure’s afectats per
la pobresa energètica, pateixen els efectes directes de
l’extractivisme voraç d’hidrocarburs (motor del sistema
energètic global), com són la degradació ambiental i les
violacions de drets humans. De fet, a la regió amazònica,
concretament a la província d’Orellana, on l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) treballa des
de fa anys amb contraparts locals per la disminució del
risc ambiental, es concentra la contaminació de l’aigua,
aire i sòl a causa de l’extracció d’hidrocarburs, així com un
dels majors índexs de pobresa del país.
Així, l’experiència ha demostrat que aquest sistema
energètic capitalista fa que augmentin les desigualtats
tant en els països que tenen els recursos que nodreixen
el sistema, com Equador, com en els que consumeixen
en major mesura aquests recursos, el cas de l’Estat

espanyol. A més, agreuja les situacions de pobresa i de
degradació ambiental en l’àmbit local (impactes directes
en les regions extractives) i global (canvi climàtic).
ESF, mitjançant actuacions al sud i al nord, intenta
minimitzar en el que pot els impactes socioambientals
d’aquest sistema. Per això, dóna suport als governs
municipals i a entitats ambientalistes en la seva tasca per
la conservació del medi ambient a Orellana. Al seu torn,
l’entitat lluita pel canvi del model energètic, promou la
remunicipalització de l’energia i de l’aigua, se suma a altres
associacions en el cessament de les centrals nuclears,
insisteix en una mobilitat menys contaminant i socialment
justa amb un major ús de la bicicleta, difon les
conseqüències de l’ús de tecnologies, com les dels
telèfons mòbils, i participa en iniciatives pel comerç més
just.
Davant les conseqüències descrites de l’actual model
energètic, cal, almenys, reflexionar sobre la idoneïtat de
continuar amb el mateix sistema.
Beatriz Felipe i Daniel Iglesias
Membres de ESF

Comunicació
ESF ha cobert una plaça de Comunicació, fent un aposta
per tal de reforçar i visibilitat encara més la feina que fem.

de l’associació, com poden ser com justícia, pluralisme,
respecte i participació.

Aquesta plaça pretén dinamitzar i mantenir la presència
de l’entitat i de les seves campanyes i projectes al
web i xarxes socials a més d’editar i coordinar els seus
continguts. Alhora es pretén reforçar la comunicació
interna de l’entitat, tant a socis i sòcies com al voluntariat,
de totes les activitats organitzades per ESF. També s’ha
reforçat la difusió de l’entitat a les xarxes socials, sobretot
facebook i twitter, amb la intenció també d’apostar per
materials audiovisuals amb la creació de vídeos per tal
d’aconseguir una comunicació més fluida.

La forma de treballar també és coherent amb aquesta
visió, ja que és la vinculació de les persones implicades en
cada projecte, en cada activitat, en cada campanya la que
continua donant forma al contingut i el missatge. També
l’equip de comunicació durant tot aquest temps ha estat
recolzant i donant suport fent la planificació i marcant les
línies estratègiques en aquesta àrea.
Creiem que el 2015 podrem explicar molts avenços que
hem fet!

Com sempre ESF a banda de fer difusió de les seves
activitats vol transmetre els valors que n’hi ha en elles i
que són intrínsecs de l’entitat i formen part de la forma
de veure el món de les persones que hi formen part
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Després de dos anys d’importants baixades en l’execució
pressupostària, el 2014 va ser un any d’estabilització:
els ingressos i les despeses van ser pràcticament els
mateixos que el 2013 i, previsiblement, aquesta situació
es mantindrà en el 2015. Aquesta previsió es fonamenta,
en part, en el fet que a data de la redacció d’aquesta
memòria ja s’ha fet efectiu el darrer pagament per part
de l’ACCD de tots els imports corresponent als programes
que restaven pendents de pagaments del període 20102012. En el mateix sentit, cal dir que els pagaments
efectuats durant el 2014 estan responent a la necessitat
de liquiditat del programes.

D’altra banda, en relació amb el personal contractat per
l’Entitat, cal dir que l’Expedient de Regulació d’Ocupació
(ERO) que es va iniciar el 2012 i que va finalitzar en 2013,
fa pensar que el personal contractat es manté estable.
És més, durant l’any 2014 s’ha creat una nova plaça de
Comunicació en el marc l’estructura interna.

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

INGRESSOS

DESPESES

FONS PÚBLICS

928.639,37

85,47%

PROJECTES SUD

840.997,98

77,88%

Generalitat

157.525,82

14,50%

Perú

195.591,39

18,11%

Ajuntaments i Diputacions

358.363,55

32,98%

El Salvador

157.985,19

14,63%

Administració espanyola

412.750,00

37,99%

Moçambic

175.060,03

16,21%

Equador

188.905,94

17,49%

112.313,56

10,40%

11.141,87

1,03%

PROJECTES NORD

120.218,76

11,13%

Campanya d’ extractives

60.725,77

5,62%

Campanya d’ aigua

59.492,99

5,51%

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

118.674,75

10,99%

30.476,84

2,81%

Bolívia

Col·legis i Universitats

7.009,38

0,65%

Assessories

Altres donacions

4.606,46

0,42%

Col.laboracions amb altres
col.lectius

18.861,00

1,74%

FONS PRIVATS

Quotes de socis/es

50.232,21

4,62%

Ingressos per activitats

56.928,46

5,24%

20.199,61

1,86%

Interessos i extraordinaris

TOTAL DESPESES 1.079.891,49 €
TOTAL INGRESSOS 1.086.476,49 €

RESULTAT 6.585 €
Acaudit Auditors ha auditat favorablement els nostres comptes
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Origen dels recursos
4,6%

Destinació dels recursos

5,2% 1,9%

11%
85,5%

2,8%

77,9%

FONS PÚBLICS

11,1%

FONS PRIVATS
QUOTES DE SOCIS/ES

PROJECTES SUD

INGRESSOS PER ACTIVITATS

PROJECTES NORD

INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ

Execució Total (€)
2.132.748

2.317.681

2.334.312

1.762.480
1.408.546

1.589.035

1.391.628
1.090.513

1.079.891

2013

2014

730.501

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadors
Any

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

124

194

282

362

441

460

573

632

606

612

591

599

529

490

Entitats finançadores

9

17

19

34

34

33

45

39

40

37

28

33

27

29

Beques

3

4

4

2

8

9

2

4

3

3

3

3

3

2

Contractats i contractades

3

8

17

12

15

20

19

21

24

28

24

21

12

13

Nº de socis i sòcies

Evolució del nombre de socis i sòcies
632
573

606

612

591

599
529

441

490

460

362
282
194
124
2001
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www.esf-cat.org

@ESFCatalunya

/EnginyeriaSenseFronteres

