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10 Perú i Equador

Presentació
Us donem la benvinguda un any més a la nostra memòria anual
d’activitats, enguany corresponent a l’any 2015. En aquest document presentem als socis i sòcies i a tothom que dóna suport a la
nostra tasca i idees, un resum de la feina realitzada a l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), tant als projectes del
Sud com a les campanyes i activitats de comunicació, formació,
sensibilització i incidència.
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L’activitat d’ESF al Sud segueix l’eix bàsic d’aprenentatge de l’entitat i una font d’aliances que ens ajuden a formar-nos, créixer i fer
front a les injustícies estructurals del sistema allà on s’expressen
d’una forma més violenta. Aquest any cal destacar la revifada
dels grups de Moçambic, un país ara mateix amb
quatre projectes diferents, i de l’Equador a Girona,
que estan aconseguint resultats esperançadors i
han realitzat una gran tasca de difusió en l’àmbit
educatiu. També estem molt contents amb la bona
acollida del documental «Las Damas Azules» que
han realitzat des del grup Perú i que hem exhibit
en molts espais arreu del territori.
Paral·lelament, en un context d’extrema vulnerabilitat d’una part important la població actual al
nostre país, les campanyes d’Aigua i Extractives
estan fent una tasca d’incidència molt visible
que està agafant molta força i aconseguint fites
històriques. L’aliança amb Aigua es Vida ha aconseguit fer públic el debat de la gestió de l’aigua i
la campanya El preu de l’abundància amb l’Aliança
contra la Pobresa Energètica va obtenir l’aprovació
al Parlament de Catalunya d’una ILP destinada a
garantir l’accés a serveis bàsics com l’aigua, la
llum i el gas.
A nivell intern, l’entitat ha començat a posar en marxa mecanismes per reforçar els vincles entre els grups territorials i la seu de
Barcelona que esperem donin els seus primers fruits l’any vinent.
També hem anat evolucionant el nostre model de comunicació,
molt més encara a donar suport als grups per donar a conèixer
la nostra feina. Esperem que això culmini amb una nova web i un
assortiment d’eines que faci més fàcil informar i interactuar entre
totes les persones interessades en la nostra tasca.
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
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Som ESF
Enginyeria Sense Fronteres Catalunya (ESF) la conformem un grup de persones que treballem plegats per un món just. Els socis i sòcies,
el voluntariat i l’equip contractat sumem esforços per generar canvis i eliminar les causes estructurals de la pobresa i les desigualtats.
Garantir serveis bàsics, participació, democràcia i canvi social són l’objectiu de la nostra feina, il·lusió i inconformisme el que ens uneix.

466
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socis i sòcies
Som

voluntaris i voluntàries
Som

persones contractades
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Som

Junta Directiva 2015
A l’Assemblea de socis i sòcies de juny de 2015 es va elegir aquesta Junta per un període de dos anys.

Ivan Menal Presidència

Arnau Pujol Vicepresidència
Graduat en Física. Interessat en el món de la cooperació des de sempre i buscant on aportar el seu gra de sorra, va trobar el seu lloc
al grup Moçambic d’ESF com a voluntari el 2012. Des de llavors ha estat implicat en aquest grup, inclús va visitar els projectes del país
durant l’estiu de 2013.

Cristina Pina Secretaria
Va iniciar el voluntariat a ESF al grup Perú, defensant els drets de les comunitats andines per un medi ambient sa i una vida digne
davant la violació de drets i la impunitat de les transnacionals mineres. D’aquí va passar a formar part de la campanya d’incidència: El
preu de l’abundància. Actualment és l’enllaç amb la campanya Catalunya No al TTIP i és membre de Junta des del 2015.

Borja Bouza Tresoreria
Les tasques d’ESF a la Universitat van sembrar-li la llavor de la curiositat per una concepció de l’enginyeria que fins aquell moment no
tenia. Va ser el 2010 quan va començar com a voluntari en el Grup Perú duent a terme projectes d’energies renovables i tecnologies
apropiades. L’evolució del Grup Perú l’ha permès treballar en altres activitats relacionades amb la defensa del Medi Ambient i els Drets
Humans. Des de gener de 2015 és el tresorer de la Junta.

Raül Cambeiro Vocalia Nord
A la casa des de 2003, ha participat en projectes d’abastiment d’aigua, TIC, sobirania alimentària i enfortiment de moviments de base
a l’Argentina i el Paraguai; també forma part de la campanya d’incidència: El preu de l’abundància i de l’equip de Formació de l’entitat.
Dedicat professionalment a la telemàtica i el programari lliure, darrerament està cercant com migrar ESF cap a tecnologies lliures.
5
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Les ganes de buscar la vessant més humana de l’enginyeria civil va ser el detonant per involucrar-se amb el grup de Moçambic el 2007
com a voluntari i poder treballar-hi com a expatriat durant una mica més d’un any. També col·labora amb el grup d’Habitat des del 2011 i
més enllà d’ESF ha estat a Etiòpia amb la Fundació Lleida Solidaria com a tècnic de projectes.

Projecte

El projecte inicia el 2015 i finalitza el
2016, essent una continuació a la línia
de projectes sobre la gestió del recurs
hídric en el país. Es treballa amb ACUA,
fent incidència en cinc zones: la Cordillera del Bálsamo, el Riu Jiboa, el Riu Paz, el
Acuífero de Nejapa i Orient, de les quals
es pretén que se’n conformin Mesas Territoriales de participació de les organitzacions locals.
L’objectiu del projecte és
millorar la participació i la
incidència de la societat
civil per a la construcció
de polítiques públiques
en la gestió integral i sostenible del recurs hídric
a través de l’enfortiment
organitzatiu del Fòrum Nacional de l’Aigua, per contribuir en el compliment
del Dret Humà a l’Aigua en
El Salvador. Es busca contribuir en la governabilitat
a través de la construcció
de propostes normatives,
la incidència per a l’avanç
en la Reforma Hídrica i el
monitoratge de la implementació de
lleis i polítiques públiques al voltant de
la gestió dels recursos hídrics.
El foment de la governabilitat s’estableix
des de l’enfortiment de la societat civil a
nivell local (Mesas Territoriales en cinc
territoris) i a nivell nacional amb l’enfortiment del Foro del Agua i les organitza-

cions que el conformen, treballant així
els nivells personals i organitzatius que
portin a resultats institucionals. A partir
de la creació dels 5 espais territorials
de participació d’organitzacions de base
es realitzaran estudis de la problemàtica territorial i la incidència d’aquest en
les dones per a la conformació de Plans
d’Incidència.

Es planteja millorar el treball d’incidència, comunicació i organització, incorporar l’enfocament de gènere en el dia
a dia i generar espais de participació a
nivell nacional dels diferents espais. La
participació de les dones, per ser un
tema que els afecta de forma especial,
és imprescindible en el procés, per la
qual cosa es realitzen accions específi-
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ques per a la seva participació a nivell local i la preparació de condicions a nivell
nacional amb la inclusió de l’enfocament
de gènere en el Foro del Agua.
Des del Foro del Agua i les organitzacions comunitàries integrades a les
Mesas Territoriales que s’han enfortit
per mitjà del projecte, s’ha tingut una
alta participació, implicació i motivació
de la població i organitzacions socials en l’execució d’accions articulades
enfocades a la demanda
del dret Humà a l’Aigua i
l’Alimentació. En aquest
sentit, s’ha mantingut una
agenda mediàtica d’incidència i formació entorn la
reforma constitucional de
l’article 69 que reconeix el
Dret Humà a l’Aigua i a l’Alimentació. Per a això, s’han
establert aliances, coordinacions i espais de negociació amb institucions de
l’Estat i diferents actors nacionals i internacionals per
buscar la seva aprovació,
en els que s’esmenten: La Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático, La
Comisión de Puntos Constitucionales de
la Asamblea Legislativa, El Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), i les Nacions
Unides a nivell internacional, per tal de
posicionar a nivell nacional i internacio-
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Fomentant la Governabilitat Democràtica
per la Defensa del Dret Humà a l’Aigua
a El Salvador

Projecte
nal El Dret Humà a l’Aigua i l’Alimentació
com a temes prioritaris per a la població
salvadorenca i exigir la seva aprovació.

tions articulades per a la defensa del
Medi Ambient perquè doni seguiment
a les problemàtiques territorials: Aturar

En aquest procés d’incidència, el Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals
(MARN) va reconèixer el treball del Foro
del Agua com una organització referent
de les comunitats i dels sistemes d’aigua per evitar la privatització del recurs
hídric i de la protecció del Medi Ambient. Això va conduir al MARN a signar
un Decret Ministerial: “Suspensió dels
procediments administratius relacionats
amb l’obtenció de permisos ambientals
per a l’execució de Projectes Urbanístics
i de Construcció en el volcà de San Salvador i la Cordillera del Bálsamo i zones
limítrofes”. El decret té com a objectiu
suspendre per un any l’obtenció de permisos per a la construcció de zones urbanes a Sant Salvador i a la Cordillera del
Bálsamo. A més de realitzar el procés
de zonificació ambiental amb l’objecte
de definir les regulacions i directrius de
protecció ambiental que asseguri la protecció de les zones i la sostenibilitat dels
ecosistemes.

l’explotació dels mantells aqüífers que
realitzen les empreses embotelladores
de begudes carbonatades (Coca Cola i
Jumex) ubicades a la zona de Nejapa, a
Orient s’han establert aliances per aturar
la construcció de la represa situada en
el Riu Sapo. La Mesa Territorial de Río
Paz va establir coordinacions amb el
MARN per aconseguir el destapament
de la Bocana de Río Paz a la zona del
Botoncillo. I aturar els nivells de contaminació davant l’expansió del cultiu de
canya de sucre a la franja costanera de
la zona sud d’Ahuachapán. En aquest
sentit, s’ha exigit al MARN i institucions
competents que apliquin els marcs legals que regulin, sancionin i prohibeixin
a les empreses privades i es dignifiqui la
vida de les comunitats i famílies rurals.
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Aquest treball va permetre que el Foro
del Agua incidís davant l’Assemblea Legislativa sortint (2012-2015) que duran a
ple l’aprovació de la reforma constitucional, la qual no va aconseguir els 56 vots
necessaris per a la seva ratificació, però
es va aprovar un nou acord de l’article
69 perquè pugui ser ratificat en la nova
legislatura (2015-2018).

Contraparts

ACUA
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

275.000 €
Termini

31/12/2016
Desemborsament 2015

120.543,90 €

Així mateix, a nivell nacional el Foro del
Agua en coordinació amb les Mesas han
incidit davant el MARN a través de ges-

Finançador

AECID
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Projecte

L’objectiu principal del projecte és la incorporació de l’enfocament de sostenibilitat ambiental, tant en les polítiques públiques de desenvolupament econòmic
local, com en les cadenes productives
prioritzades, que són el cafè, el cacau i
els productes derivats de la mel.
S’han ideat dues vies per introduir la
sostenibilitat ambiental, per una banda
es promourà la producció i el consum
de productes orgànics, i per una altra
banda, s’implementaran tecnologies

apropiades i energies renovables, que
pretenen donar solució als problemes
ambientals.
En l’àmbit de la promoció cap a la transformació es planteja fer una capacitació
per al funcionariat i autoritats locals
i regionals perquè incorporin en els
plans, programes i projectes de desen-

volupament econòmic local, tècniques
i processos productius ambientals sostenibles. Més concretament, s’ha iniciat
l’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local de la Província de Jaén, amb el suport tècnic de
la Universidad Nacional de San Marcos,
en el marc del conveni subscrit amb la
mateixa.
S’ha desenvolupat un Curs de capacitació en apicultura, en coordinació amb
la Central d’apicultors Nord-Oriental

del Marañón i un mòdul de capacitació a Jaén sobre derivats del rusc, en
els quals han participat al voltant de 80
persones de diferents districtes de Jaén
i Sant Ignacio i de diferents organitzacions. S’ha dut a terme un Curs de capacitació en transformació de la xocolata
i licors, en coordinació amb el Vicariat
Apostòlic San Francisco del Marañón i
8

Càrites Jaén. Així mateix, s’ha desenvolupat un Curs de capacitació en cacau,
amb la participació d’aproximadament
40 persones, pertanyents a diferents
districtes de Jaén i San Ignacio i de diferents organitzacions.
Per una altra banda, mitjançant col·laboracions amb les universitats i l’aportació del voluntariat, estem contribuint
al disseny i construcció de solucions
innovadores sempre utilitzant tecnologies apropiades. Hem elaborat manuals
tècnics i capacitacions tècniques sobre
la construcció d’assecadors solars per al
cafè, el cacau i el pol·len de les abelles.
En el 2015, es compta amb 6 assecadors
solars de cafè, dels quals la població
beneficiària són 39 homes i dones i les
seves famílies; 6 assecadors solars de
pol·len i 6 cerificadors solars. Actualment estem investigant i proposant la
construcció de biodigestors pilots per
al tractament dels residus orgànics procedents del cafè. Aquest procés té un
doble avantatge, ja que és un tractament
de les aigües residuals del processament del cafè, altament contaminants,
pel qual es transforma la matèria orgànica en biogàs i biol. El biogàs pot ser utilitzat com a font d’energia i el biol com
a fertilitzant.
www.bit.ly/ManualApicultura
www.bit.ly/ManualCaficultura
Per impulsar la sensibilització de la població cap a un consum i una producció
sostenible de productes agroalimentaris
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Sostenibilitat Ambiental i Economia Solidària
per al desenvolupament econòmic local
al nord de Cajamarca, Perú

Projecte

dinadora.
• Tecnologies validades i replicades.
• Una Associació de Productors de Cacau “Els Criolls del Marañón”.
• Ruta Turística de Capacitació Agropecuària Ecològica del Nororiente del
Marañón.
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s’ha creat la Ruta Turística pel riu Marañón. En aquesta ruta que transcorre en
part pel mateix riu, es poden observar i
conèixer diferents projectes agroecològics, entre els quals hi ha els assecadors
i els biodigestors del cafè, el cacau i el
pol·len. La Ruta pretén brindar Serveis
turístics acompanyats de capacitació en
temes agropecuaris en finques en producció de diferents productes properes
a la Ciutat de Jaén. Vídeo:
www.bit.ly/RutaMarañón
S’han realitzat fires i accions de sensibilització en desenvolupament econòmic
local amb enfocament d’economia solidària i sostenibilitat ambiental.
Amb aquestes activitats s’estan complint
els impactes previstos:
• Compromís per part de la Municipalidad Distrital de La Coipa a participar
en els tallers d’enfortiment de capacitats a tècnics i funcionaris municipals.
• Compromís per part de la Municipalidad Distrital de La Coipa a conformar un Comitè de Desenvolupament
Econòmic Local i en l’elaboració dels
instruments de gestió de desenvolupament econòmic local, com és el Pla
de Desenvolupament Econòmic Local.
• Consolidació Institucional de la base
de la Central D’Apicultors La Coipa i
Churuyacu.
• Socis de la Coordinadora de Productors Agroecológicos capacitats en
transformació de productes.
• Socis de la Cooperativa Jesús Solidario capacitats en apicultura .
• 2 organitzacions de productors enfortides.
• Consolidació Institucional de la Coordinadora a les províncies de Cajamarca i Jaén.
• Enfortiment en tècniques de venda i
diversificació de productes de la Coor-

• 18 tècnics i funcionaris de les Municipalitats de Jaén, Pucará i La Coipa i
de la Universitat Nacional de Jaén capacitats en formulació i avaluació de
projectes d’inversió pública.

Contraparts

Cáritas, Municipalidad Provincial de
Jaén, Perú, Universidad Nacional de
Jaén, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

153,836.77 €
Termini

Juny 2015 - Agost 2016
Desemborsament 2015

42,000 €
Finançador

Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant
Cugat, AECID, Municipalidad Provincial
de Jaén, Perú
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Projecte

Aquest programa que es va iniciar al
2010 ha sigut una aposta política i tècnica d’ESF que ha requerit grans esforços
de coordinació entre la diversitat d’actors involucrats. Es tracta d’un programa
binacional que ha conclòs al 2015 que
ens ha ofert molts aprenentatges: treballar amb contraparts més polítiques, altres més tècniques, moviments socials,
grups de dones, organitzacions indígenes, en definitiva al llarg del programa
ESF s’ha obert a noves problemàtiques
i territoris.
El projecte ha contribuït al Desenvolupament Sostenible mitjançant la disminució de les asimetries dels actors que fan
ús dels recursos naturals i la reducció
de la vulnerabilitat de les persones afectades per les activitats extractives en el
marc de l’exercici de la justícia i la democràcia.
El projecte s’ha desenvolupat a la zona
fronterera del Perú i Equador, rica en
recursos no renovables minerals i hidrocarburífers, alhora que és 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 afavo-
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Enfortiment del teixit social per a l’exercici i
defensa dels drets humans i la gestió ambiental
sostenible en el marc de les indústries extractives.
Perú i Equador

Projecte
rir l’accés equitatiu als recursos i riquesa
generats.

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, a
xarxes de defensa de drets ja existents
i intentant crear sinergies locals, nacionals i binacionals Perú-Equador.
Al Perú, en 2015, s’han obtingut alguns
assoliments importants, com és el Pla
de Vida de la comunitat Awajún de Supayaku al 2024, un document elaborat participativament amb la comunitat nativa
(www.bit.ly/GrufidesComunidadNativa), i
amb qui també es va produir el documental Tajimat Pujut (Buen Vivir) per fer
difusió de la seva problemàtica per la
contaminació per la presència d’una empresa minera a la capçalera de la Conca
i del seu anhel d’orientar la seva vida
cap a la concepció del Tajimat Pujut.
Per una altra banda, també destaca els
tallers de gènere realitzats a Cajamarca,
Celendín i Bambamarca a grups de dones organitzades al voltant de la lluita
per l’aigua. Els tallers han introduït temes que afecten a les dones com la
violència contra les dones, el masclisme,
el feminisme i han enfortit les seves organitzacions.

Amb la finalització del programa s’ha
realitzar una avaluació externa amb totes les parts, aquestes són algunes cites:
• L’eficiència del programa RED-EX va
ser positiva. Es van realitzar gairebé
totes les activitats planificades i es va
generar un extens ventall de productes d’alta qualitat (diagnòstics i línies
de base, estudis tècnics, guies metodològiques, documents de planificació,
material de capacitació, memòries de
tallers, informes jurídics, propostes legals i material de difusió i incidència,
entre uns altres).
• L’aportació de voluntariat de curt i
llarg termini amb perfil específicament
tècnic, que han recolzat al programa
en aspectes concrets, ha suposat un
valor afegit que poques ONGD poden
aportar.
• En termes d’eficàcia i resultats, el programa REDEX ha aconseguit el propòsit d’articular teixit social
• En l’àmbit tècnic, el programa mostra
bones perspectives de sostenibilitat,
amb capacitats instal·lades en tots els
actors.
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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.

Contraparts

GRUFIDES, INREDH ALCRAS,
GADPO, GADMFO
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

1,556,480.10 €
Termini

Desembre 2010-Juliol 2015
Desemborsament 2015

61,200.20 €
En aquest sentit, el programa també ha
contribuït en recolzar econòmicament
el documental “Las Damas Azules”, un
projecte becat per DevReporter per
acostar el treball periodístic a la defensa
dels drets humans que fan les ONGs i
on s’explica la lluita per l’aigua des de la
perspectiva de les dones.

Finançador

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

Enfortiment de les capacitats de Gestió Ambiental
i Serveis Bàsics en l’àmbit rural de la Província
d’Orellana, Equador
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El projecte parteix de l’objectiu comú de
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.
Durant la formulació, es van establir uns
criteris per a definir les responsabilitats
de cadascuna de les contraparts en el
projecte: GADPO activitats de caràcter
tècnica ambiental, GADMFO activitats de
caràcter de DDHH a l’aigua, i ALCRAS activitats de caràcter social i legal entorn
la defensa de l’aigua i el medi ambient.
En l’àmbit ambiental, especialment de la
mà del GADPO, s’ha desenvolupat l’informe 2014 de monitoratge de paràmetres
físics i químics d’aire, aigua i sediments
d’una mostra d’instal·lacions hidrocarburíferes de la província d’Orellana, així
com també s’ha establert una línia base
pel monitoratge amb macroinvertebrats
bentònics.
Mentre garantíem una qualitat acceptable a les fonts d’aigua, amb el GADMFO
s’ha fet un aixecament d’informació d’accés a l’aigua a l’àmbit rural, combinant
aquesta tasca amb tallers d’incidència i
sensibilització pel DDHH a l’aigua.
Paral·lel a tota aquesta feina més tècnica, amb la ALCRAS, s’ha treballat especialment l’atenció als col·lectius afectats
per les activitats hidrocarburíferes, fent
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Projecte
un procés d’assessorament legal a casos de vulneració de DDHH i de la Naturalesa, així com també s’han fet tallers
de capacitació i empoderament dirigits
a comunitats i persones líders comunitàries en matèria de DDHH, medi ambient i aigua.
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ESF, en tots aquests processos, ha fet
un acompanyament a les contraparts,
tot desenvolupant capacitats locals per
a garantir la sostenibilitat dels resultats
obtinguts i poder-los reproduir en el futur.

Contraparts

ALCRAS, GADPO, GADMFO
ESF Participant

ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost

160.250,02 €
Termini

2013 - 2015
Desemborsament 2015

11.057,47 €
Finançador

Ajuntamnet 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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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 va néixer dels Governs Autònom Descentralitzats municipal (GADMFO) i provincial (GADPO) involucrats en
la gestió dels recursos hídrics i gestió
ambiental, en coordinació amb el grup
tarragoní d’Enginyeria Sense Fronteres
(ESF).

Durant el 2015 s’han treballat processos
de formació, tant en l’àmbit hidràulic com
de gestió ambiental, de forma coordinada amb diferents institucions, empreses
públiques i universitats catalanes, tals
com la Universitat Rovira i Virgili (URV)
i la Universitat de Girona (UdG). Això, a
més de la participació en diferents cursos, ha permès un intercanvi tècnic, on 2
tècnics de les contraparts equatorianes
vinculades al projecte han fet una estada de 15 dies a Catalunya i han participat
en tallers i jornades formatives.
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A nivell hidràulic s’ha fet un gran avenç
en el servei d’aigua potable a la part urbana, treballant tot allò relacionat amb
la gestió de l’aigua. S’ha refet l’organigrama, s’han creat manuals de processos i,
com a gran èxit, s’ha establert un model
tarifari amb una forta component social i
subsidiària cap als usuaris domèstics. A
més, també s’ha entrat a treballar la part
tècnica, fent la modelització de la xarxa
de distribució i creant una guia tècnica
per a la implementació de millores en
el servei.
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Enfortiment institucional
per a la gestió dels recursos hídrics
d’Orellana, Equador

Projecte
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A nivell ambiental s’han executat activitats a mig termini i amb una vessant
més estratègica, com, per exemple, el
procés d’acreditació del GADPO sota
la norma ISO 17020, permetent, un cop
aconseguida l’acreditació, brindar el servei d’inspeccions ambientals als col·lectius afectats per processos de contaminació hidrocarburífera. Igualment, durant
el 2015 es va realitzar un monitoratge de
paràmetres físics i químics de les proximitats a les descàrregues hidrocarburíferes; i un estudi de qualitat biològica
dels principals sistemes hídrics de la
província.
Destacar, també, aquest any es va fer el
primer estudi pilot de sòls per aptitud
agrícola, concretament a un sector de la
parròquia San Carlos, el qual es pretén
reproduir a tota la parròquia durant el
2016.

Contraparts

GADPO, GADMFO
ESF Participant

ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost

195.604,51€
Termini

2014-2016
Desemborsament 2015

102.020,67€
Finançador

Ajuntamnet de Tarragona, Ajuntament
de La Roca del Vallès i Diputació de
Barcelona
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Enfortiment Gestió Ambiental
al cantó Francisco de Orellana
(Equador)

Paral·lelament, s’ha treballat la realització d’una exposició en format conte infantil, la qual pretén donar a conèixer algunes de les causes estructurals de les
desigualtats Nord-Sud i els greus problemes que causa la contaminació hidrocarburífera a l’Amazonia equatoriana.
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El projecte té com a objectiu impulsar
l’accés a l’aigua potable al cantó Francisco de Orellana (Equador) amb accions
a mig termini, mitjançant l’aixecament
d’informació, l’enfortiment institucional
i formacions per a la planificació de la
gestió dels serveis bàsics.
L’execució del projecte s’ha portat a terme a través de les institucions públiques,
concretament del Govern Autònom Descentralitzat Municipal Francisco d’Orellana (GADMFO), amb el recolzament tècnic de les voluntàries tarragonines d’ESF,
que s’han desplaçat a terreny i participat
del mateix.
En el transcurs del 2015 s’ha fet un aixecament d’informació d’accés i gestió de
serveis bàsics a 7 comunitats i 3 tallers
d’incidència i sensibilització del DDHH a
l’aigua. Els tallers han tingut una magnífica acollida, amb una alta participació i
s’ha introduït de forma incipient la temàtica de desigualtats de gènere entorn a
l’aigua.

Contraparts

GADMFO

Aquests tallers ja fets durant el 2015 han
permès conèixer millor a les Juntes d’Aigua. D’aquesta manera el 2016 podrem
continuar amb un procés d’acompanyament i suport a les comunitats i Juntes
d’Aigua adhoc, on treballarem en l’empoderament d’aquestes associacions
com a òrgans de decisió i d’incidència
política, llavors, ja sí, entrant a tractar de
manera més profunda les desigualtats
de gènere.

ESF Participant

ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost

1.500,00 €
Termini

2015
Desemborsament 2015

1500,00 €
Finançador

Ajuntament de Reus
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Reforç institucional i promoció social per
l’aplicació de les energies renovables al
centre-nord amazònic equatorià
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Entre gener i agost de 2015 s’ha pogut
dur a terme i finalitzar el projecte que
es va iniciar a març de 2014. Així doncs, i
continuant treballant amb els socis establerts a la província de Pastaza, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
i el Area de Energía Renovable de la Empresa Eléctrica Ambato (AER-EEASA) per
tal d’enfortir els projectes que facilitaran
l’accés a l’energia de la població més
desafavorida de l’Amazònia, alhora que
implantaran un model energètic amb
generació renovable per aquesta zona
ecològicament tan sensible.
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Projecte
El març del 2015, es va realitzar la capacitació i la instal·lació a l’escola de la comunitat de Wayusentza, comunitat indígena Achuar a la ribera de riu Capahuari.
El procés tenia un doble objectiu, per
una banda electrificar el centre educatiu
per millorar les tècniques pedagògiques
del professorat i, per altra banda, consolidar el treball que realitza l’AER-EEASA
amb projectes d’aquest tipus.
També conjuntament amb la EEASA es
van realitzar 5 estudis d’electrificació
amb fotovoltaica, que afecten a més de
117 famílies i que seran revisats i executats amb fons públics del país. Les comunitats que s’han presentat són Wiririma, Santa Rosa, Conambo, Juyuintsa i
Santo Tomás.
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També dins el treball conjunt amb la EEASA a novembre de 2015 es va presentar
un document d’elevada importància per
sistematitzar i unificar tots els processos
d’instal·lació amb microxarxa que estan
prioritzats al país. Aquest document explica les bondats econòmiques, ambientals, culturals i d’operació i manteniment
de fer una distribució de l’energia subterrània envers a fer-la de forma aèria.

Contraparts

Empresa Eléctrica Ambato (Pública),
Subsecretaria de Eficiencia Energética y
Energía Renovable,
ESF Participant

ESF Catalunya (Girona)
Pressupost

122.483,39 €
Termini

2014 - 2015
Desemborsament 2015

65.055,87 €
Finançador

AECID, Ajuntament de Girona, Universitat de Girona, Diputació de Girona,
Ajuntament de Castell – Platja d’Aro.
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Reforç institucional i promoció social per
l’aplicació de les energies renovables al
centre-nord amazònic equatorià (fase 2)
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A l’agost del 2015 es va iniciar la fase II
del projecte Reforç institucional i promoció social per l’aplicació de les energies
renovables al centre nord amazònic.
Aquest va continuar amb els mateixos
socis que la primera fase, el Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable i la
Empresa Electrica Ambato afegint a la
Universidad Estatal Amazónica (UEA).
Una de les activitats que s’han desenvolupat durant aquesta segona fase,
ha sigut l’estudi amb picohidràulica per
electrificar la comunitat kitchwa de Rayu
Pakcha. No existeixen pràcticament
exemples de dissenys que utilitzin l’energia hidràulica a petita escala per electrificar comunitats de l’amazonia tot i que
existeix potencial. El document creat ho
és. Dos voluntaris van passar més de 40
jornades dins aquesta comunitat, aforant
caudal, fent l’aixecament topogràfic i altres proves que es van plasmar en un
rigorós estudi ja validat pel Ministerio.
A més, la nova contrapart, la UEA, va
demanar la col·laboració d’ESF per dissenyar i acompanyar en el desenvolupament d’una assignatura que ampliés la
dèbil oferta en renovables que donava la
universitat. Així doncs, ESF durant l’últim
trimestre del 2015 va treballar per desenvolupar la malla curricular i els materials que s’utilitzarien en aquest curs, tot
en coordinació amb 4 professors que voluntàriament van voler participar. Es va
socialitzar la iniciativa amb l’alumnat de
la UEA amb una molt bona resposta. El
curs es desenvolupà al febrer del 2016.
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Al setembre de 2015, es va dur a terme entre ESF i l’AER-EEASA un procés
d’instal·lació amb fotovoltaica a la caseta dels guardaboscs de Ceilán, dins el
Parque Nacional Yasuní. Es van formar
7 tècnics d’aquest Parc, que també van
participar activament en tot el complex
procés de coordinació logística, amb
desplaçaments en avioneta i canoes per
arribar a Ceilán, com en el propi procés
d’instal·lació.

Contraparts

Empresa Eléctrica Ambato (Pública),
Subsecretaria de Eficiencia Energética y
Energía Renovable, Universidad Estatal
Amazónica
ESF Participant

ESF Catalunya (Girona)
Pressupost

104.854,00 €
Termini

2015 - 2016
Desemborsament 2015

18.909,26 €
Finançador

Ajuntament de Rubí, Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet,
Diputació de Lleida, Ajuntament de
Girona, Universitat de Girona, Ajuntament de Manresa.
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La intervenció es du a terme en un context marcadament rural (Districte de
Funhalouro). Actualment, les característiques del districte i les condicions de
vida dels seus habitants segueixen sent
caracteritzades per diverses problemàtiques: la deficient situació hídrica del
districte (tant en l’àmbit 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.
En conseqüència, tant per
l’administració local com
per les altres institucions
presents en el districte, el
sector hídric continua sent
prioritari.
A la situació crítica que
viuen els camperols en
temes d’abastament d’aigua, s’ha de sumar el factor de les escasses pluges
que s’han produït durant
el darrer any. El nivell de
precipitacions ha anat disminuint en els últims tres
anys amb l’agreujant que,
durant el final de 2015, període que correspon a l’època de pluges (clau per a
la producció d’aliments), no s’han enregistrat pluges. Això afecta no només al
consum humà d’aquells que depenen de
l’aigua de llacunes o pous tradicionals,
sinó que també a les produccions agrícoles i la cria d’animals. Aquestes són
les activitats d’autoconsum principals a

la zona, de manera que la falta d’aigua
significa un potencial problema de subsistència.
Paral·lelament, també es pateix pel que
fa associacions de camperols, ja que les
famílies tenen la necessitat de sortir a la
recerca de recursos alternatius, fet que
fa que les estructures organitzades entre les famílies camperoles, com poden

ser les associacions, es vegin afeblides
fins al punt d’abandonar les seves activitats normals.
A més a més, actualment es viu una
situació politicomilitar complexa que
no tan sols està provocant una situació
d’inseguretat i una davallada del nombre d’organitzacions que hi treballen a
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la zona - a més de la mateixa inestabilitat entre els habitants -, sinó que també
està afectant la reputació del territori.
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 primera component presenta com a
cavall de batalla la construcció d’ infraestructures. D’ella en depenen les altres activitats
associades a l’aigua: creació dels comitès d’aigua,
seguiment dels comitès,
tallers de sanejament i
formacions agropecuàries,
seguiment de les activitats agropecuàries de les
comunitats i producció
d’hortalisses en horts comunitaris.
Les construccions de les
fonts d’aigua previstes per
al segon any d’intervenció s’han acabat durant
l’any 2015. Només resta
concloure les cisternes
familiars que seran construïdes a les residències de les famílies vulnerables en
aquelles comunitats on, per qüestions
naturals del sòl i de l’aigua, no s’ha pogut concretar cap de les infraestructures
principals de subministrament.5 perforacions estan completes. A més, s’ha
complementat aquesta intervenció amb
la construcció de 7 pous d’aigua amb
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Programa d’aigua, sanejament i enfortiment
institucional de la UNAC al Districte
de Funhalouro, Moçambic

Projecte
d’experiències en cria d’aus de corral
amb visites a la Unió de Districte experimentada en l’assumpte, que està situada
a la província de Gaza.
En resum, la majoria de les activitats
s’han anat realitzant segons el cronograma previst. A més a més, s’ha programat
l’assemblea que ja s’ha realitzat a principis de l’any 2016.
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bomba manual. Actualment s’està treballant en l’obertura de 6 perforacions
profundes que s’esperen acabar pròximament. Per altra banda, s’ha completat
la construcció de 9 abeuradors d’aigua
per a bestiar en les diferents comunitats
que s’han vist beneficiades d’algun sistema d’aprovisionament d’aigua.
Totes les comunitats on s’estan deixant
instal·lacions d’abastament d’aigua comunitària han rebut la formació corresponent per al comitè de gestió, Comitè
d’Aigua (CdA). A més, s’ha dut endavant
el seguiment d’aquells CdAs que ja havien iniciat les seves activitats en anys
anteriors.
La participació d’una voluntària d’ESF
que es va desplaçar a Moçambic durant tres mesos va permetre 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. Així s’ha actualitzat un 70% de la
informació (3 de les 6 localitats del Districte) i durant el 2016 s’espera completar l’aixecament.
L’acompanyament agropecuari s’ha executat segons el que estava previst donant acompanyament a les comunitats
que havien estat beneficiades de punts
d’aigua per a regadiu en els anys anteriors. Durant aquest 2015 es van formar a
els/les tècnics/ques agropecuaris/es de
les comunitats beneficiàries del segon
any del Programa. A més, s’han entregat
kits de treball per tal que les comunitats
puguin donar un ús compartit i tinguin
capacitat de millorar les tècniques de
treball. També s’estan executant les ac-

tivitats d’assessorament de les comunitats per a la producció d’hortalisses en
horts comunitaris.
Respecte a les activitats de trobades i
intercanvis d’experiències entre associacions per a l’enfortiment de la UNAC,
s’han dut a terme 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). A més a més, s’ha
realitzat una formació per a persones
que formen part de la UDCF en tècniques d’agro-processament i intercanvis
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Contraparts

UNAC
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

1.104.121,18 €
Termini

31 Agost 2016
Desemborsament 2015

217 372,43 €
Finançador

ACCD, Ajuntament Vilanova i la Geltrú,
Ajuntament Gavá, Fons Mallorquí

Projecte

El projecte tenia com a objectiu incrementar les capacitats de la població del
barri de Maxaquene A mitjançant instruments de cohesió social, foment de la
participació comunitària en tots els àmbits que afecten la vida quotidiana del
barri i la millora de l’accés a la informació
d’interès pels veïns i veïnes. D’aquesta
manera es pretén que la població sigui
la protagonista en la promoció de drets,
ciutadania, cultura, salut i educació.
La forma com s’ha abordat aquest objectiu és mitjançant la creació d’una ràdio
comunitària, propietat de les organitzacions locals del barri englobades a la
Plataforma para o Desenvolvimento de

Maxaquene A, emplaçada al mateix barri
de Maxaquene A que es convertirà en
una eina de fàcil accés per la població.
Es tracta d’un projecte complex que ha
patit certs condicionants que han estat
de gran influència en el transcurs del
mateix;
• Situació de la Plataforma para o Desenvolvimento de Maxaquene “A”: com
s’ha comentat, era la base social sobre la qual girava el projecte i la seva
situació a inicis del projecte no oferia
condicions òptimes de viabilitat i sostenibilitat.
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• Dificultats en l’obtenció del dret per
emetre: element bàsic per a l’establiment de la ràdio comunitària i que ha
endarrerit tot el procès d’implantació
de la ràdio comunitària.
• Dificultats per aconseguir un espai físic en condicions on establir la seu de
la ràdio comunitària: davant d’aquest
fet ha calgut destinar una part del
pressupost a condicionar l’espai físic,
el que ha comportat reformulacions i
alteracions en certes partides.
Davant de tot això l’equip tècnic ha hagut de realitzar diverses accions que no
estaven previstes i que han consumit
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Recolzament al barri de Maxaquene A mitjançant
la creació d’un sistema de difusió comunitari i
l’enfortiment de la Plataforma d’OCBs, Moçambic

Projecte

• Alta dedicació a la Plataforma para o
Desenvolvimento de Maxaquene “A”:
era, probablement, la primera vegada
en què s’intentava crear un moviment
associatiu al barri que englobés un
nombre tan alt d’associacions i que
demandava (i demanda) una gran dedicació a aquestes associacions de
manera voluntària i sense saber fins
on es podia arribar. En tot moment
l’equip tècnic de projecte s’ha dedicat
a aquesta Plataforma, tractant diversitat d’assumptes com: i) la posició
del secretariat, les seves implicacions
i responsabilitats, ii) la participació
completa de les associacions, que
ha demandat atenció individualitzada
i col·lectiva, iii) la responsabilització i
creixement dels membres, la majoria
d’ells en un procès de creixement que
partia quasi des de fases inicials, iv) la
consideració per part de les autoritats
locals de la Plataforma, i v) la creença
interna que les mateixes associacion
són capaces de materialitzar accions i
projectes des del seu inici. En aquest
darrer punt cal afegir que la Plataforma va redactar el seu primer projecte
i el va presentar a la convocatòria de
l’Agència Catalana de Cooperació en la
seva línia d’organitzacions locals, sent
l’única organització moçambicana en
aconseguir finançament que està actualment sent executat per part de les
associacions del barri de Maxaquene.
• Recerca, investigació, temps de dedicació amb l’objectiu d’aconseguir una
freqüència d’emissió. La indisponibilitat
de freqüències per emetre en FM a la
ciutat de Maputo ha suposat un factor
de treball amb gran incidència. Tant és
així que s’han dedicat 7 mesos només
a aquest fi, i finalment s’ha aconseguit
una freqüència a través d’un acord de
cessió amb una altra ràdio de la ciutat.

la ràdio, però és un espai que es troba pràcticament en runes. Es compta
amb l’ajuda dels membres de ASF que
conjuntament amb alguns membres
de la Plataforma dissenyen una proposta de rehabilitació. Aquesta té uns
costos que cal assumir, ja que és condició imprescindible per a la consecució dels objectius. Amb un gran treball
comunitari dels membres de la ràdio i
la Plataforma i una segona reformulació per poder acabar les obres, aquestes són una realitat i un espai ahir buit
i en runes, avui acull la seu de la ràdio
comunitària de Maxaquene.

La part del Dret a l’Habitatge ha funcionat realment bé. No només s’han complert els objectius previstos sinó que
s’ha seguit treballant al veure la pertinença de la intervenció. Disposar de
dues persones de la Plataforma empoderades i amb una gran motivació per
la feina i ajuntar això amb la descoberta
d’experiències relacionades nascudes
de la pròpia comunitat en un barri amb
un bon funcionament en l’àmbit de mobilització i participació han fet que s’hagi
treballat intensament. Com a resultat, un
gran nombre d’intervencions de camps
que no estaven planificades inicialment,
una col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Maputo que queda oberta i
una relació amb un barri que permet a
la Plataforma de Maxaquene augmentar
les seves relacions i el seu pes pel que
fa al Districte Municipal KaMaxakeni.
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temps, recursos i en certs moments han
fer pensar en la possibilitat de realitzar
alteracions substancials del projecte,
però que finalment no ha calgut. Enumerant;

Contraparts

KUWUKA - JDA, Plataforma para o Desenvolvimento de Maxaquene A
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

144.110,04 €
Termini

Novembre 2014 – Gener 2016
Desemborsament 2015

91.478,34 €
Finançador

• S’aconsegueix un espai cedit sense
costos, fet que és molt positiu tant pel
projecte com per la sostenibilitat de

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Sant Cugat, Ajuntament d’Hospitalet
i Ajuntament de Gavà
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Projecte

Enfortiment de la societat civil per la participació
activa en la promoció de la bona governació dels
recursos extractius a Moçambic

Memòria d’activitats 2015 · Enginyeria Sense Fronteres

Moçambic destaca per ser un país amb
una gran riquesa en recursos naturals, la
qual cosa l’ha catapultat en les darreres
dècades en el punt de mira d’interessos
internacionals i de grans multinacionals.
Les grans qüestions sorgides entorn
aquesta situació giren al voltant de si el
país té les bases polítiques adequades
per a proporcionar una inversió estable
i predicible que protegeixi les seves terres, interessos i habitants dels típics
riscs d’aquest tipus d’inversions.
En aquest context, el projecte té com a
objectiu enfortir la societat civil per tal
de millorar la governabilitat i la democràcia participativa, a través de la formació,
l’intercanvi d’experiències, la recollida de
proves i el registre i sistematització de la
informació a les províncies de Cabo Delgado i Inhambane. Paral·lelament, amb
el projecte es pretén millorar la participació i encoratjar a organitzacions de
base per formar aliances i enfortir les seves xarxes provincials i nacionals amb la
intenció de realitzar accions d’incidència
entorn a la vulneració dels seus Drets.
El projecte es desenvolupa a les províncies d’Inhambane i Cabo Delgado,
per ser unes de les més afectades per
la Indústria Extractiva. A la província de
Cabo Delgado el projecte s’ha centrat
principalment en la identificació de les
organitzacions de la societat civil per tal
d’analitzar les seves metodologies de
treball en xarxa. A la província d’Inhambane s’ha treballat directament amb les
comunitats afectades per les activitats
25

Projecte
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extractives en els districtes d’Inhassoro
i Jangamo, mitjançant activitats de sensibilització, capacitació i empoderament.
Amb el projecte es pretén facilitar el
diàleg entre la societat civil i el govern, a
través d’una major participació de la societat civil en el monitori, la consciencia
i el debat sobre la política en el sector
extractiu.
El projecte es va iniciar al maig del 2015.
Entre els mesos de juny i juliol 2015
s’inicia el viatge d’identificació a les
províncies per tal d’explorar la dinàmica local de les OSC de Tete, Nampula,
Manica, Inhambane i Cabo Delgado, per
a identificar i discutir les intervencions
estratègiques de suport a les comunitats afectades en el context de la industria extractiva i en la defensa dels seus
drets. Es va realitzar un coneixement de
l’estat de les Organitzacions de la Societat Civil (Organitzacions Actives en el
sector de les Extractives i dels Recursos
Naturals), com s’organitzen entre elles,
les plataformes creades, etc.

Contraparts

KUWUKA JDA i ORAM
ESF Participant

ESF Catalunya

Com a resultat tenim un mapeig de les
zones afectades, de les empreses implicades i de les organitzacions civils que
treballen.

Pressupost

140.000 €
Termini

Maig 2015 - Juny 2016
Desemborsament 2015

84.000 €
Finançador

AECID
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Projecte

Durant el 2015 va tenir lloc la identificació
d’un nou projecte pilot amb participació
empresarial que comença al desembre
del 2015. El principal objectiu és la millora de la Gestió de Residus Sòlids Urbans
(GRSU) i l’enfortiment de la cadena de
RSU a la ciutat de Maputo, millorant les
capacitats de les organitzacions locals,
amb la participació de l’empresa catalana, que col·laborarà en la millora de les
condicions de vida dels ciutadans/es i
associacions i/o empreses moçambiqueses que participen en el projecte.
Al llarg del 2015 es va portar a cau la
identificació del projecte on ESF, juntament amb la representació de l’Ajuntament de Barcelona i les empreses catalanes Andròmines i Insyste, realitza una
missió final a terreny al mes de Juny. Durant aquesta visita es van identificar problemes i necessitats reals de la població
destinatària. L’objectiu principal de tot
aquest procés era disposar de tota la informació i coneixements necessaris per
a la formulació del projecte definitiu, i
garantir la coherència, la sostenibilitat i
la pertinença d’aquest, a través de diferents visites i reunions a terreny. Això va
permetre fer una anàlisi de la realitat i
dels diferents actors.
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Identificació del projecte pilot
de cooperació al desenvolupament amb la
participació empresarial a Moçambic

Projecte
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Per una banda es va estudiar la situació existent de residus a la ciutat de
Maputo, el tipus de residus, la seva recol·lecta, les polítiques de GRSU de la
ciutat. També es va analitzar la cadena
de residus sòlids urbans i la relació entre els diferents actors que intervenen.
A partir de reunions i visites a aquestes
associacions/empreses es va realitzar
un diagnòstic de les fortaleses i debilitats de cada un dels actors que van
intervenir en aquesta identificació. Tot
això va dur a una reflexió final sobre
la incidència del projecte en el sector
dels residus a Maputo i es va detectar
la necessitat de l’enfortiment del teixit
de recollida primària i la valorització del
RSU. D’aquí sorgeix la idea de realitzar
un treball conjunt aprofitant les debilitats i fortaleses de les organitzacions
locals, consolidant la relació entre elles
de suport mutu i enfortint no només a
una única organització sinó als diferents
actors que intervenen en la cadena de
RSU a Maputo.
Línies estratègiques del projecte:
•

•
•

Educació i gestió del RSU
• Campanyes de sensibilització
• Creació de capacitats locals per a
la gestió de RSU
Millora en la coordinació entre entitats estatals i locals
Empoderament de les organitzacions i la seva gestió

Finalment el projecte es va iniciar al desembre de 2015.

Contraparts

COMSOL i KUTENGA
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

170.671,46 €
Termini

Desembre 2015 - Març 2017
Desemborsament 2015

7.470,22 €
Finançador

Ajuntament de Barcelona
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Projecte

El present projecte és una actuació on
ESF i CEA (Centre d’Estudis Africans), en
conjunt amb la contrapart local UNAC,
per treballar pel compliment dels drets
de les famílies camperoles de la Província d’Inhambane de la República de
Moçambic, fent focus de la intervenció
el Districte de Funhalouro. L’objectiu
principal de l’acció és donar poder a
la dona camperola per liderar la gestió
de l’aigua i la promoció de Tècniques
agropecuàries innovadores mitjançant
l’Enfortiment del Grup Intern de Gènere
(GIG) de la UNAC. Es treballa mitjançant
dues línies d’acció principals; acompanyar i contribuir a la implementació de la
Política d’Igualtat de Gènere de la UNAC
i promoure l’equilibri del marc d’igualtat
de gènere dins de les famílies camperoles incidint en la participació en la presa de decisions en la gestió de l’aigua
i l’aplicació de tècniques agropecuàries.
Primerament es fa focus en el titular
de responsabilitats, el GIG de la UNAC,
en els seus diferents nivells i acompanyant-lo en la seva actuació a terreny,
concretament a les comunitats camperoles de la Província d’Inhambane. Per
això es promouen trobades amb entitats
col·laboradores, formacions i tasques de
seguiment del seu context d’acció en
l’esmentada Província.
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Empoderant a la dona camperola a la
Província d’Inhambane per al lideratge en la
gestió de l’aigua i la promoció agropecuària i
acompanyament a la UNAC a l’impuls de la seva
Política de Gènere

És en aquestes mateixes comunitats
on es treballarà en l’enfortiment de la
dona camperola com a titular de dret,
a través d’augment de la capacitat de
gestió i presa de decisions en els grups
responsables de la gestió dels sistemes
d’aigua potable (CdAs). Aquest treball
específic es traslladarà també a l’àmbit
de la sobirania alimentària, tenint al titular de dret com a principal focus d’acció.
Aquestes dues últimes accions principals seran abordades amb formacions
específiques, comptant amb exhaustiu
seguiment i el suport del GIG i col·laboradors externs.
Al setembre d’aquest 2015, es van iniciar
accions de coordinació i logística per
a l’enfortiment del subjecte de deure
UNAC i la col·laboració amb altres actors implicats. Així, les activitats principals van ser executades entre Barcelona
i Moçambic treballant amb el CEA i la
UNAC respectivament. D’altra banda es
van iniciar treballs amb l’Assistent Externa de gènere, figura clau en el projecte
que ja va iniciar processos d’assessorament envers el GIG de la UNAC i equip
tècnic en terreny.

Contraparts

UNAC, CEA – Col·laborador a
Barcelona (Centro d’Estudis Africans)
ESF Participant

ESF Catalunya
Pressupost

102 494,93 €
Termini

Setembre 2015 - Agost 2016
Finançador

ACCD
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Grup

Girona
Una nova cultura de l’energia és possible!
(fase VII)
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El projecte “Una nova cultura energètica és possible! (fase IX)” pretén continuar el projecte engegat fa nou anys on
s’englobaran un conjunt d’activitats de
sensibilització i incidència que el grup
de Girona de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres té previst realitzar i que girarà entorn al tema de l’accés
a l’energia, el seu paper en l’assoliment
dels drets humans i els impactes socials i mediambientals que té el model
energètic actual. Tot i així, no volem limitar-ho només el model energètic sinó
també al model de sobreexplotació de
recursos naturals.
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Grup
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Amb aquest objectiu, s’han estat realitzant des del 2004 jornades i xerrades
de denúncia dels impactes de les indústries extractives amb les quals es va intentar posar de manifest el paper que
juguen aquestes empreses en diferents
espais. Per tant és important no oblidar

que el nostre model energètic i d’explotació de recursos naturals del Nord, té
un efecte directe sobre els impactes del
Sud. Aquests són els motius que ens
impulsen a continuar aquest projecte i
presentar les activitats que es plantegen
per aquest any.
El projecte del 2015 s’ha basat bàsicament d’activitats destinades a la formació en l’àmbit de les energies renovables
amb els diferents tallers a centres cívics,
escoles o actes organitzats per les diferents institucions amb què des del grup
d’ESF de Girona col·laborem. Aquest any,
però, s’ha estès el projecte a un gruix
de població major, ja que s’han realitzat
diferents activitats amb la ciutadania i
amb els nens i nenes més petits a través de la nostra participació en la fira
de la ciència i a l’activitat dels horts, on
només amb aquestes dues activitats,
hem aconseguit a arribar a més de 500
nens i nenes.
També s’han incrementat el nombre de
tallers tant a alumnes de primària com
de secundària als diferents instituts i
escoles de Girona. I s’han realitzat activitats per un públic més adult com el
passi del documental de Les Nostres
Energies i l’exposició ‘Què hi ha darrere
del teu mòbil?’ als espais de la universitat, així com ponències com Quin és el
cost real de l’energia amb col·laboració
amb el ODC.

ESF Participant

ESF Girona
Pressupost

5.620,00 €
Termini

2014 - 2015
Finançador

Universitat de Girona, Ajuntament de
Girona i Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
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Grup

Durant el 2015, les voluntàries tarragonines d’Enginyeria Sense Fronteres hem
treballat amb l’objectiu de caminar cap
a un canvi de model socioeconòmic i
ambiental a través de la denúncia de
l’actual model hegemònic, de característiques insostenibles i injustes, que anteposa els interessos econòmics als drets
humans.
Així, durant tot l’any, hem realitzat un
seguit d’activitats dirigides a un públic
divers, sempre amb la finalitat de conscienciar a la població, fer incidència i
posar a debat aquest model actual i les
alternatives existents que creiem més
equitatives.
Des del grup de voluntàries d’ESF hem
fet especial incidència en el replanteig
de l’actual model energètic. Això ho
hem fet a través de tallers a diferents
espais on hem fet difusió del joc de rol
“Risc Energètic”, fomentant el debat sobre la insostenibilitat de l’actual model
energètic. A més, també hem promogut
aquest debat a través de diversos cinefòrums amb la projecció del documental “Les Nostres Energies” a 4 municipis
del Camp: Tarragona, La Selva del Camp,
Valls i La Canonja.

de la mobilitat sostenible com la III Tarracomalet o una acció protesta a favor
del carril bici a la ciutat de Tarragona.
Com cada any, també hem participat en
l’organització d’actes conjuntament amb
altres entitats, com ara el II Aniversari de
l’accident de Ranna Plaza, el IV Aniversari de Fukushima o la Fira de Comerç
Just i banca Ètica de Tarragona; tots ells
espais d’incidència i de difusió de l’ideari
de la nostra entitat.

Al mes d’octubre i novembre vam organitzar les jornades sobre Mobilitat Sostenible, consistents en 6 conferències de
temàtiques diverses i totes elles relacionades amb l’actual model de transport
i la mobilitat. En aquesta línia, el grup
de voluntàries també hem participat en
altres actes relacionats amb el foment
32
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Tarragona
Cap a la sobirania energètica: gestió sostenible dels
recursos naturals i protecció dels drets humans

Grup
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Per últim, aquest 2015 hem creat l’exposició en format conte “AUKA, LA GRANOTA AMAZÒNICA”. Aquesta exposició
explica la problemàtica entorn a les indústries extractives i el recurs aigua a
l’Amazònia equatoriana, lloc on el grup
de voluntàries tarragonines d’ESF executem un projecte de cooperació al desenvolupament. Esperem que durant aquest
2016 puguem fer viatjar aquest conte
per diferents espais del Camp i educar
des de ben petites per aquest canvi.
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Grup

Universitat

del Vallès, Can Tonal, on tenim un projecte d’aerogenerador a partir de materials reciclats i la instal·lació de plaques
fotovoltaiques per carregar les bateries
de subministrament elèctric.
A més a més a la primavera col·laborem
en l’organització de L’ALTRE, en aquesta
edició vam tractar la transició cap a un
nou model energètic, l’economia social

Cal destacar el conjunt d’activitats realitzades entorn les energies renovables
inspirades en el Volt II. S’han realitzat les
jornades “En el Punt de Mira 2015”, en les
quals durant 3 dies vam debatre sobre
les energies nuclears, la necessitat de
descentralització del poder energètic,
vam compartir experiències en energies
alternatives i autogeneració de l’energia.
Vam aprofitar també per tornar a passar el documental d’Enginyeria Sense
Fronteres “Les Nostres Energies” i vam
finalitzar amb una xerrada i debat sobre
les interconnexions Europees d’energia,
amb la participació de l’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG).
Anteriorment, el mateix any, ja s’havia
passat el documental “Les Nostres Energies”, a finals del curs universitari, amb
l’objectiu de motivar a nous participants
a formar part d’Enginyeria Sense Fronteres i a prendre consciència de l’actualitat
i el futur que ens espera com a futurs
enginyers/es.
Juntament amb antics membres del
grup Universitat col·laborem també amb
un grup d’energies renovables que treballa en una casa autosuficient a Llinars
34
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Amb l’objectiu de fer incidència a la comunitat universitària, el grup Universitat
realitza activitats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC, amb la voluntat
de sensibilitzar els i les estudiants d’enginyeria en energies alternatives, projectes de cooperació, voluntariat, lluites i
moviments socials. Amb aquest objectiu
durant l’any 2015 s’han realitzat un seguit de xerrades, documentals, jornades
i activitats.

Grup
Seguim impulsant el Projecte del Grup
de Consum, amb objectiu d’oferir una
alternativa de consum basada en el
consum de proximitat, la sobirania alimentària, els productes ecològics i la
consciència del consum, donant suport
a aquella agricultura que segueix uns
principis de respecte al medi ambient i
a la biodiversitat del planeta. Està format
per estudiants i treballadores de l’escola
que fan comandes conjuntes a un proveïdor que les apropa setmanalment.
Durant aquest any hem sol·licitat un total
de 18 comandes a Cal Rosset, amb un
nombre de 10 usuaris aproximadament.
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i solidària o feminista, passant per un
debat sobre el treball en la cooperació
o per una mostra de cooperatives i projectes d’autogestió amb impacte al món
tecnològic.
En la nostra tasca de difusió dels projectes que realitza Enginyeria Sense Fronteres seguim, com cada any, amb les
xerrades de presentació de l’associació
i del grup Universitat a l’ETSEIB, a inici
del curs universitari, amb l’objectiu de
captar nous voluntaris. Aquest any va tenir força èxit, van venir uns quants estudiants i vam tenir noves incorporacions
al grup. També fem difusió via xarxes
socials, amb el Facebook /esfuniversitat
i el Twitter @ESFUniversitat.

Durant el 2015 hem realitzat altres activitats de sensibilització i lluita tals com
el passi del documental “Roadmap to
Apartheid”, sobre la situació de control,
boicot, menyspreu i humiliació que els
israelians sotmeten a la població de
Palestina. També una taula informativa
i una xerrada sobre els Camps de Voluntariat Internacional amb el Servei
Civil Internacional de Catalunya, oferint
una opció de treball de voluntariat als i
les estudiants de la universitat que van
mostrar-se molt interessats i van sorgir
noves incorporacions. I, com cada any,
participem en la Festa de l’Escola, on les
associacions realitzen proves de la gimcana per als estudiants i nosaltres vam
aprofitar per sensibilitzar-los sobre la
problemàtica del TTIP, i organitzem també el dinar de la Festa, on oferim un plat
ecològic i aprofitem per fer difusió del
projecte del Grup de Consum.
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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, 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. 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. 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.
En aquest 2015, ESF ha participat en les
següents assessories:
A Guatemala, brindant suport a través
del Fons Català (FCCD) per a l’elaboració
d’un Pla Integral de maneig dels residus
sòlids de la Mancomunitat de Municipis
de la Conca del Llac Petén Itzá (Departament de Petén, Guatemala), amb èmfasi
als municipis de Flores, San Benito, San
José i San Andrés. S’ha treballat en plantejar alternatives de gestió enfocades a
la sostenibilitat financera del sistema en
el context de la regió i s’ha identificat la
implicació dels actors tècnics i polítics
de la Mancomunitat en l’execució del
projecte i la seva ulterior gestió. Aquesta
assessoria s’emmarca dintre del projecte més gran on hi participa la Mancomunitat MANMUNI Petén Itzá, la Fundació
Iniciativa Civil para la Democracia (INCIDE), el Fons Català i l’ AECID i que es ve
desenvolupant a la zona des del 2008.
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A l’AL RAM, Cisjordàrnia, Palestina, concretament en el marc de l’Assessorament per a la Identificació d’assistències
tècniques de Municipis Catalans amb
Municipis Palestins en matèria d’accés
a l’aigua. La iniciativa s’ emmarca en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Català, com
proposta de la Comissió de Pau en coordinació amb el Grup temàtic de l’Aigua
vinculat a la Comissió de Municipalisme
del Fons Català. Des del Grup de l’Aigua,
on ESF participa, es posa a disposició
dels governs locals i supramunicipals,
empreses públiques d’aigua, ONGs, associacions locals i comunitats beneficiàries del sud la possibilitat de realitzar
assessoraments tècnics en qualsevol de
les fases del projecte per tal de contribuir a millorar-ne els resultats, processos i capacitats.
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Assessories tècniques

Projectes nord de sensibilització i incidència

Campanya
El preu de l’abundància,
drets humans a les fosques

La situació de pobresa energètica a Catalunya i a l’estat espanyol és un clar
reflex del model energètic insostenible
i injust que impera avui en dia, i per
aquest motiu la campanya ha continuat
treballant molt activament amb la Xarxa
per la sobirania energètica (Xse) denunciant d’una banda els impactes tant
ambientals com socials del model energètic i de l’altra treballant alternatives
des de l’àmbit local. Quant a accions de
denúncia, durant el 2015 s’han fet més

de 30 projeccions del documental Les
Nostres Energies, que mostra els impactes sobre el territori de l’actual model
energètic, i ha tingut lloc el VOLT II, en
el qual han participat més de 100 persones que durant un cap de setmana han
conegut comunitats afectades per projectes imposats i contaminants. Pel que
fa al treball de les alternatives, des de la
Xse a l’abril es va presentar una proposta municipalista que recull mesures que
poden impulsar-se des del municipi so-

bretot en el sector elèctric per caminar
cap a la sobirania energètica, que es va
presentar a diversos municipis com Barcelona i Tarragona, entre altres. També
en el marc del treball de la Xse es van
impulsar les Jornades internacionals sobre com finançar la transició energètica
per poder dur a terme el canvi de model
energètic en què s’està treballant. El model energètic és molt més que el sector
elèctric i per aquest motiu també s’ha
començat a treballar l’impacte del transport sobretot des del grup de Tarragona,
el treball del qual es va plasmar a les jornades Camí cap a la sobirania energètica: propera parada col·lapse o mobilitat
sostenible que van tenir lloc a l’octubre.
A més, des de Girona s’han continuat treballant les alternatives amb les jornades
anuals sobre energies renovables que
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tenen lloc a la Universitat de Girona, així
com als tallers a centres cívics i escoles.
D’altra banda, s’ha continuat treballant
també en l’àmbit internacional participant de la campanya Stop Corporate Impunitiy, que denuncia els impactes de les
transnacionals i molt activament els impactes dels Tractats de Lliure Comerç a
través de la participació en la campanya
No al TTIP. Com ESF hem contribuït a la
difusió i sensibilització de com pot afectar a les nostres
vides la signatura
d’un tractat de comerç i inversions
de l’abast del TTIP,
mitjançant xerrades, i hem realitzat
un estudi d’impacte sobre el TTIP i
el model energètic
a nivell europeu,
constatant que el
TTIP va en direcció contrària a la
de complir amb
els compromisos
internacionals en
matèria de lluita contra el canvi climàtic i d’aconseguir un desenvolupament
sostenible. Aquest estudi i que es va
presentar a la Cimera d’Enlazando Alternatives a Brussel·les.
Per últim, hem continuat amb la denúncia dels impactes del model extractiu
tant del petroli com de la mineria i, fruit
de l’èxit en l’elaboració de l’aplicació mòbil de minerals CríTICs, se n’ha desenvolupat el segon nivell.
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La campanya d’extractives ha estat marcada aquest any per una fita històrica:
l’impuls i aprovació de la ILP de mesures
urgents contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, al juliol. La
ILP, impulsada per la PAH, l’Observatori
DESC i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, de la qual ESF forma part activament, recull mesures per acabar amb els
desnonaments, els deutes de per vida
i els talls de subministrament establint
obligacions a qui fa negoci amb drets
bàsics com són
l’habitatge o l’accés a aigua i l’energia. La ILP, que ara
és la llei 24/2015
i que està en vigor a Catalunya
des de l’agost, ha
aconseguit aturar
milers de talls de
subministrament
i actualment és la
llei més garantista
a l’estat espanyol
i a Europa en la
protecció del dret
a l’habitatge i els
subministraments bàsics. Des de la
campanya s’ha donat suport a l’Aliança
contra la Pobresa Energètica participant
del dia a dia del moviment i elaborant
materials de sensibilització per explicar
les causes de la pobresa energètica a
Catalunya com ha estat l’stop motion.

Projectes nord de sensibilització i incidència
Campanya El preu de l’abundància, drets humans a les fosques

App CríTICs (2n nivell)
La campanya ha continuat treballant en
els impactes de la mineria tant a nivell
ambiental com social, i s’han desenvolupat diverses eines innovadores com una

a la sobirania energètica: propera parada col·lapse o mobilitat sostenible que
van tenir lloc a Tarragona. Les jornades
tenien per objectiu treballar el model
energètic aquesta vegada des de la

aplicació mòbil. L’aplicació CríTICs vol
sensibilitzar sobre els impactes de la mineria a través d’un joc. El primer nivell es
va centrar en els impactes ambientals i
en la salut que provoca l’extracció de minerals que després s’utilitzen per construir els aparells electrònics. En aquest
segon nivell s’expliquen els impactes
polítics i econòmics d’aquest model extractiu. L’aplicació ha estat descarregada
més de 570 vegades.

perspectiva de la mobilitat. Tenint en
compte que el transport de persones i
mercaderies representa més del 40%
del consum energètic mundial i depèn
gairebé en la seva totalitat del petroli. A
diferència del que succeeix amb l’electricitat, el sector de la mobilitat ara com
ara no té cap alternativa viable al petroli.
Tot i així la mobilitat té una incidència directa en els problemes urbans: sedentarisme, emissions de gasos, canvi climàtic, ocupació de l’espai públic pel cotxe,
canvis en les relacions socials, desplaçament dels nens a espais tancats per
inseguretat vial, etc. El que es buscava
amb aquestes jornades era anar més
enllà de la dicotomia cotxe vs vianant, i
plantejaven una reflexió per comprendre
com vivim, com ens movem i cap a on
anem.

Presentacions documental Les Nostres
Energies
El documental Les Nostres Energies mostra els impactes de projectes energètics
en el territori de Catalunya mitjançant
algunes de les organitzacions que estan
lluitant contra ells. El documental ha tingut un gran impacte i se n’han realitzat
més de 30 projeccions a tot Catalunya
i a algunes ciutats de la resta de l’estat
espanyol. Les presentacions del documental sempre han anat acompanyades
d’un posterior col·loqui amb el director
del documental, Miquel Carrillo, o amb
membres de la mateixa campanya.
Jornades a Tarragona Camí a la sobirania energètica
Les jornades van tenir lloc durant el
mes d’octubre i desembre, en concret
del 15/10 al 2/11 amb el títol Camí cap
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Tallers d’Energies Renovables a Girona
Des del grup de Girona es treballa d’una
banda denunciant els impactes del model energètic extractiu i de l’altra proposant com a alternativa les energies
renovables. Així, s’han realitzat diversos
tallers en els quals es reflexiona sobre
les desigualtats Nord – Sud derivades
del model energètic actual i les energies renovables com a una possible alternativa al model energètic basat en els
hidrocarburs fòssils. També es pretén difondre la problemàtica de les indústries
extractives (petroli, gas i matèries primeres) derivada dels models de consum
actuals, així com mostrar el paper de
la cooperació per pal·liar les desigualtats existents i difondre’n les bones i les
males pràctiques. També s’han realitzat
xerrades a les quals s’ha convidat altres
organitzacions com l’Observatori del
Deute en la Globalització.
Stop-motion de pobresa energètica
En la nostra tasca entorn la problemàtica de la pobresa energètica s’han elaborat materials de sensibilització com
l’stop-motion amb l’objectiu d’explicar
les causes que provoquen aquesta situació. El vídeo explica de manera senzilla
què és la pobresa energètica, quines
són les causes que permeten que segueixi existint i què podem fer-hi com a
societat. El vídeo denuncia també com
les empreses subministradores tallen
amb impunitat uns serveis bàsics com
l’aigua i l’energia, i com des de l’administració no s’ha donat cap solució eficaç
fins ara sinó que és la ciutadania que
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Projectes nord de sensibilització i incidència

sempre va per davant de les institucions.
El vídeo s’ha difós per les xarxes socials
i ha tingut més de 1300 visualitzacions.
Participació i promoció de la campanya
internacional Stop Corporate Impunity
Aquest any s’ha continuat col·laborant
amb la campanya Stop Corporate Impunity i en la difusió del Tractat dels pobles, i s’ha centrat sobretot en la denúncia dels impactes dels tractats de lliure
comerç, feina que s’ha complementat
amb la participació en la campanya No
al TTIP.
En aquest sentit, s’ha treballat també
amb diverses organitzacions de Lafede.
cat per fer incidència sobre la responsabilitat de les empreses transnacionals
en les vulneracions de drets humans a
Catalunya.
Participació en la Campanya No al TTIP
i estudi sobre l’impacte de les polítiques comercials europees i l’extracció
de recursos.
La campanya d’extractives també està
formant part activa de la campanya Catalunya No al TTIP. La campanya està integrada per més de 130 organitzacions,
federacions o plataformes d’entitats que,
al seu torn, n’apleguen en conjunt més
de 500. Durant el 2015, hem contribuït
a la difusió i sensibilització de com pot
afectar les nostres vides la signatura
d’un tractat de comerç i inversions de

l’abast del TTIP, mitjançant xerrades,
participació en diverses jornades i l’elaboració d’un estudi.
L’estudi titulat Impactes del TTIP en el
metabolisme europeu. Anàlisi del com-

pliment dels compromisos de la UE en
matèria de canvi climàtic, energia i drets
laborals posa sobre la taula les conseqüències de la signatura i l’entrada en
vigor d’un tractat de lliure comerç com
el que s’està negociant entre la UE i els
Estats Units, el TTIP: a més dels àmbits
merament econòmics, afectarien negativament les esferes ambiental i social.
L’estudi posa de manifest com amb el
TTIP en funcionament, el metabolisme
energètic de la UE seria encara més ineficient i insostenible que en l’actualitat
i s’allunyaria encara més del compliment
dels compromisos adquirits per la UE
en matèria de canvi climàtic i eficiència energètica. L’estudi es va presentar
a Brussel·les en el marc de la Cimera
Enlazando Alternativas el 9 de juny. La
presentació a Barcelona es va fer en el
marc de la setmana de mobilitzacions
contra el TTIP que va tenir lloc a Barcelona la segona setmana d’octubre.

cers i cooperatius amb el sector energètic per tal de començar a treballar com
es pot cobrir financerament aquesta
transició energètica posant al centre el
municipi.
D’altra banda, també s’ha participat molt
activament a l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE), que denuncia els impactes en el dia a dia de les persones
per part d’aquest model energètic. L’APE
lluita per defensar l’accés universal als
serveis bàsics d’aigua i energia i per
exigir responsabilitats a les empreses
subministradores i a l’administració. A
més de realitzar xerrades i participar en
diferents fòrums i jornades, s’ha participat en l’impuls de la ILP d’habitatge de
mesures urgents contra l’emergència
habitacional i la pobresa energètica, que
es va aprovar durant el mes de juliol.
Aquesta ILP va comptar amb un gran
suport social i va aconseguir més de
140.000 signatures.

Participació i promoció de la Xarxa per
la sobirania energètica i l’Aliança contra
la Pobresa Energètica.
Aquest any l’activitat de la Xse s’ha centrat sobretot en construir una proposta des de l’àmbit municipal en termes
d’energia. Ha estat un treball col·laboratiu que s’ha realitzat amb diferents entrevistes i reunions i que s’ha consolidat en
una proposta que abasta principalment
la part elèctrica. Aquesta proposta s’ha

presentat a diferents ciutats, entre elles
Barcelona i Tarragona. El novembre a
més es van realitzar unes jornades internacionals sobre com finançar la transició
energètica, que van reunir actors finan39

Execució 2015

51.907,8€
Finançadors

ACCD, Ajuntament Barcelona,
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament
de Girona, Universitat de Girona
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L’any 2015 ha estat marcat per un fort
treball a nivell local, amb incidència internacional també gràcies a esdeveniments com ara el tercer congrés de la
GWOPA que han tingut lloc a Barcelona.
Ha estat un any marcat per canvis polítics, i períodes electorals, que han servit
per eixamplar el consell polític a favor
d’una gestió democràtica i no mercantil
de l’aigua.
A principis d’any, es va realitzar una jornada per tal de debatre sobre la possibilitat que la tarifa de l’aigua obeeixi
a criteris de justícia social i al mateix
temps garanteixi la viabilitat econòmica
del sistema. Al Setembre es va realitzar a
Barcelona el tercer congrés de la Global
Water Operators Partnership Alliance
(GWOPA), i es va celebrar una jornada
sobre la Remunicipalització: Imparable!
Amb els principals protagonistes de
la remunicipalització de l’aigua a nivell
català, estatal i internacional. Uns dies
abans, es votava i aprovava al Parlament
la Iniciativa Ciutadana Europea sobre el
Dret Humà a l’Aigua, instant al Parlament
Europeu a reconèixer i legislar el Dret
Humà a l’aigua.

S’ha donat continuïtat a la Campanya
Som Aigua conjuntament amb el Fons
Català de Cooperació, realitzant-la als
municipis de Sant Cugat del Vallès i Vilafranca del Penedès.
S’ha enfortit el treball amb la plataforma Aigua és Vida, amb el llançament
d’una nova web i els mapes de l’aigua a
Catalunya, que analitzen els models de
gestió a tots els municipis de Catalunya que han facilitat la informació sobre:
talls de subministrament, les empreses
que gestionen els serveis d’aigua i l’any
de finalització de les concessions. El fet
de posar aquesta informació a l’abast de
tothom, ha impulsat nous processos ciutadans que volen revisar quin tipus de
model de gestió tenen als seus municipis.
8 forces polítiques catalanes van signar
el Pacte Social de l’Aigua que vam presentar davant les eleccions municipals,
un document que aposta pel reconeixement de l’aigua com un dret humà així
com per la gestió pública, participativa
i transparent de l’aigua, amb criteris de
sostenibilitat i justícia social. Similar-
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ment, per les eleccions a la Generalitat
es va presentar el Compromís per l’Aigua
a Catalunya que va rebre el suport de 4
forces polítiques. La signatura d’aquest
Compromís suposa una vinculació amb
la gestió no mercantil i democràtica de
l’aigua d’una part important de les forces
polítiques de l’espectre català. I finalment, fruit del treball realitzat a l’Aliança
Contra la Pobresa Energètica conjuntament amb la Campanya d’Extractives, es
va aprovar al Juliol al Parlament Català la
ILP de mesures urgents per l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
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Activitats

monis són algunes de les accions més
destacades dutes a terme en aquest
marc.
Aigua és Vida
Les actuacions de la plataforma Aigua és
Vida han estat variades i diverses, entre
les que destaquem:
• Seminari Medi Natural i qualitat de l’aigua 6 de Juny.
• Seminari sobre garantia d’abastament
20 de Juny.
• Elaboració d’una proposta normativa
pel proper Pla Hidrològic Català.
• Jornada 3 de Desembre sobre La Gestió de l’aigua a Catalunya.
• Mapes de l’aigua a Catalunya:
www.bit.ly/MapesAigua
• Signatura del Pacte Social de l’Aigua
per 8 forces polítiques. Març 2015.
• Signatura del Compromís per l’Aigua
a Catalunya per 4 forces polítiques.
Setembre 2015.
Aliança contra la pobresa energètica
Aprovació de la ILP llançada al 2014 al
Parlament de Catalunya i es segueix treballant per tal que les operadores assumeixin el cost en casos de famílies amb
dificultats econòmiques.

Jornada DHAS I tarifes

Pot la tarifa de l’aigua obeir a criteris de
justícia social i al mateix temps garantir
la viabilitat econòmica del sistema?
La jornada pretenia contribuir a aquesta
discussió amb la presència i aportacions
de professionals i membres de l’administració responsables de la
política tarifària.
Així mateix es
van presentar els
resultats de l’estudi elaborat per
Enginyeria Sense
Fronteres en el
que es comparen
els sistemes tarifaris en diversos
municipis amb l’objectiu de veure quins
aspectes faciliten el compliment del dret
humà a l’aigua i quins el dificulten.
Global Water Operators Partnership
Alliance (GWOPA)
Com a membres del Steering Comitee
del GWOPA –agència de l’ONU que promou partenariats sense ànim de lucre
entre empreses d’aigua, vam assistir al
Febrer a Barcelona a la 7a reunió del Comitè directiu del GWOPA.
Al setembre es va participar al tercer
congrés de la GWOPA a Barcelona, presentant el treball dut a terme pel grup
de l’aigua del FCCD.
Jornada “La Remunicipalització de l’aigua, IMPARABLE!”
A la jornada “La Remunicipalització de
l’aigua, IMPARABLE!”Els principals protagonistes de la remunicipalització de l’aigua a nivell català, estatal i internacional
exposaren els seus punts de vista I experiències en aquest acte obert a tothom a
la plaça de la vila de Gràcia a Barcelona.
Aprovació de la Iniciativa Ciutadana Europea
El Parlament Europeu va aprovar dimarts
dia 8 de setembre la majoria d’aspectes
recollits en la ponència que defensava
la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE), la
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primera de les seves característiques
que arriba a les institucions europees
després de recollir prop de 2 milions de
suports.
• Reconèixer i legislar el Dret Humà a
l’Aigua i al Sanejament, en la línia del
plantejament que féu l’ONU el 2010;
• Excloure l’aigua dels acords comercials europeus, com el TTIP o el TISA;
• Protegir de forma permanent el servei
d’aigua de la directiva de concessions
europea.
• Fer una crida a la troika per a que deixi
de promoure la privatització del servei
d’aigua.
Mapa web projectes de cooperació en
matèria d’aigua
Donant suport al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’ha desenvolupat un mapa web. Aquest recull els
projectes executats en aigua i sanejament pels municipis catalans els darrers
5 anys, i a través de diferents gràfiques
mostra l’evolució de la cooperació municipal en aquest àmbit, tant a nivell d’execució com temàtic (projectes d’infraestructures, de capacitació, que incorporin
la lògica del Dret Humà,...), de forma que
permet a la vegada servir com a eina de
sensibilització i com a eina de reflexió i
anàlisi.
www.aiguaicooperacio.cat
Dia Mundial de l’aigua
Març 2015. 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 el llançament dels Mapes de l’Aigua de Catalunya duts a terme per la Plataforma Aigua
és Vida.

Execució 2015

73.672,13€
Finançadors

ACCD, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma,
Ajuntament de Girona,
Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Lleida
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Som Aigua
Conjuntament amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament s’ha
realitzat la campanya Som Aigua als
municipis Sant Cugat i Vilafranca del
Penedès. Espectacles de circ, pintades
murals col·laboratives i vídeos de testi-

Comunicació

D’aquesta manera hem recolzat a projectes Sud i campanyes Nord en la tasca de la difusió de totes les activitats,
entenent la comunicació com
una part important per tal de
visibilitzar la nostra feina. Hem
treballat íntegrament des de la
imatge gràfica fins a campanyes
de xarxes socials passant per la
difusió i publicació d’articles a diferents mitjans, tant tradicionals
com d’internet.
En 2015 hem donat un gran impuls a les xarxes socials i hem
passat de tenir 265 likes a 676
likes a facebook i de 865 de 1291
seguidors twitter. Això ha estat
possible gràcies al pla a xarxes
que encara s’està implementant.
Durant el 2016 treballarem per a
què continuï donant els seus fruits i que
la presencia i impacte a les xarxes socials continuï creixent exponencialment.
Amb el voluntariat també hem donat valor a la comunicació dels projectes. Hem
aconseguit, entre totes, publicar les activitats que s’estan duent a terme tant a
sud com les activitats que els mateixos
grups desenvolupen al nord, tallers a escoles, xerrades, entre d’altres.
D’altra banda, en la línia d’enfortir la
imatge de l’entitat amb materials audiovisuals, hem creat vídeos de presentació dels diferents grups de voluntariat.
Aquests vídeos donen a conèixer els
grups, els projectes que estan duent a
terme i la seva manera de treballar i organitzar-se. Sens dubte, una bona eina
tant per visibilitzar la feina dels grups

com per atraure nou voluntariat a l’entitat.
Tot i que aquest 2015 hem tingut una
caiguda de la web hem aconseguit
construir una de nova en ben poc temps
que ens serveix per seguir mantenint
la nostra presència a internet i com a
aparador dels nostres projectes i campanyes. Al llarg de 2016 treballarem per
tenir-ne una de nova més completa que
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Aquest 2015, en l’àmbit de la comunicació, hem continuat treballant en la línia
d’una comunicació dinàmica i alhora que
rigorosa, recolzant els valors de l’entitat
com ara justícia, pluralisme, respecte i
participació.

compleixi tots els requisits necessaris
per a una entitat de les nostres característiques.
Des de l’equip de comunicació també
s’ha donat suport a les xarxes i plataformes en les quals ESF té
un paper important com
ara l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma Aigua és Vida o
la Xarxa per la sobirania
energètica. En aquests
espais hem participat en
l’estratègia comunicativa
de les diferents accions
i campanyes, com per
exemple en l’aprovació al Parlament de
la ILP d’Habitatge i emergència habitacional.
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Informació econòmica
Qui són els finançadors? Els Ajuntaments i Diputacions aporten el 50% del
pressupost, ‘AECID representa el 24%, la
Generalitat el 14%, els fons privats el 5%.
Les quotes de socis han arribat quasi a
52.000 €.
L’associació Catalana d’Enginyeria Sense
Fronteres és una entitat declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya.

INGRESSOS
FONS PÚBLICS

DESPESES
1.074.926,50

88,47%

PROJECTES SUD

Generalitat

168.952,58

13,90%

Ajuntaments i Diputacions

613.664,92
292.309,00

Administració espanyola

906.376,72

75,25%

Perú

187.121,5

15,54%

50,50%

El Salvador

134.819,1

11,19%

24,06%

Moçambic

386.774,6

32,11%

Equador

186.509,3

15,48%

11.152,3

0,93%

125.579,92

10,43%

Campanya d’ extractives

51.907,8

4,31%

Campanya d’ aigua

73.672,1

6,12%

172.529,53

14,32%

FONS PRIVATS

59.777,91

4,92%

Col·legis i Universitats

16.122,38

1,33%

23.102,99

1,90%

20.552,54

1,69%

Altres donacions
Col.laboracions amb altres
col.lectius
Quotes de socis/es

51.626,74

4,25%

Ingressos per activitats

21.936,88

1,81%

Interessos i extraordinaris

6.790,93

0,62%

Assessories

PROJECTES NORD

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

TOTAL DESPESES 1.204.486,17 €
RESULTAT 10.572,79 €

TOTAL INGRESSOS 1.215.058,96 €

Acaudit Auditors ha auditat favorablement els nostres comptes
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Un any més les tasques que ESF desenvolupa al territori han superat el milió
d’euros, 1.204.000 euros, revertint la
tendència a la baixa que s’havia iniciat
l’any 2011.
Com es distribueix aquesta despesa
territorialment? Doncs 906.000 euros
corresponen a projectes duts a terme
al Sud (Perú, El Salvador, Moçambic i
Equador), 126.000 a campanyes Nord i
173.000 a administració i comunicació.
Tenint en compte la naturalesa de la
despesa 583.000 euros són despeses a
terreny. 435.000 són els costos de personal, incloent-hi els corresponents als
sous dels expatriats que treballen des
de cada país.

Informació econòmica

4,25%

1,81%

Origen dels recursos

0,62%

75,25%

88,47%

4,92%

Destinació dels recursos

14,32%

FONS PÚBLICS

PROJECTES SUD

FONS PRIVATS

PROJECTES NORD
10,43%

QUOTES DE SOCIS/ES

ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ

INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

Execució Total (€)
2.334.312

1.762.480
1.589.035
1.408.546

1.391.628

1.204.486
1.090.513

1.079.891

730.501

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Indicadors
Any

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

124

194

282

362

441

460

573

632

606

612

591

599

529

490

466

Entitats finançadores

9

17

19

34

34

33

45

39

40

37

28

33

27

29

24

Beques

3

4

4

2

8

9

2

4

3

3

3

3

3

2

2

Contractats i
contractades

3

8

17

12

15

20

19

21

24

28

24

21

12

13

13

Nº de socis i sòcies

Evolució del nombre de socis i sòcies

632
573

606

612

591

599
529

441

460

490

466

362
282
194
124
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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2.317.681

2.132.748

@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
Busca ESFCatalunya a Telegram i uneix-te!

www.esf-cat.org

