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Presentació

Un any més, totes les persones vinculades

Ens trobem en una situació complexa a nivell

que enriqueixen la nostra acció i ens obren

l’equip de projectes a seu amb una més que

amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense

econòmic, per la davallada dels ingressos per

oportunitats de fer incidència política arreu,

necessària plaça d’auxiliar tècnica. Per últim,

Fronteres ens retrobem en aquest espai que

projectes i les implicacions que això té sobre

tot donant suport a les nostres contraparts.

mercès al SOC, tres membres de l’entitat han

és la memòria de l’entitat. Presentem a tota

l’estructura interna de l’entitat. Però comptem

Aquest any celebrem especialment la revifada

pogut alliberar-se durant uns mesos per a dur

l’associació, a les entitats i als col·lectius que

que les solucions que anem construint gràcies

del grup del Salvador, que ha incrementat

a terme un munt de tasques de suport a les

ens donen suport aquest document que recull

a la participació de tots els membres de

considerablement el seu gruix i, amb aquest,

diverses àrees.

el resum de la nostra feina durant l’any 2016,

l’associació ens duran a bon terme. La qüestió

la qualitat del seguiment a la feina a terreny.

tant les nostres accions i lluites com la seva

és sempre present i es tracta amb cura a totes

representació econòmica. Hi trobareu els

les assemblees.

projectes al sud per països, les activitats nord

Continuem treballant per a millorar l’intercanvi
Des de les campanyes d’aigua i energia

d’aprenentatges entre els diferents projectes,

continuem impulsant amb tota la nostra

per incrementar el flux de coneixement

de diversos grups, les campanyes d’aigua i

Els projectes al Sud global continuen oferint-

força espais i plataformes com Aigua és vida

entre el sud i el nord, mirant d’avançar tant

energia i les nostres accions de comunicació,

nos

aliances

(AeV), la Xarxa per la sobirania energètica

en el contingut de les propostes com en la

a més de la informació econòmica.

internacionals amb entitats de tot tipus,

(Xse) i l’Aliança contra la Pobresa Energètica

metodologia de treball. Per al proper any,

(APE). Els eixos de treball i els plantejaments

volem disposar de mecanismes organitzatius

ideològics que durant anys hem treballat

que millorin aquesta relació interna, per

internament i amb diversos col·lectius estan

a aconseguir una major cohesió amb les

ara mateix sobre la taula, tant des del punt

aportacions

de vista mediàtic com polític. Ens trobem en

del voluntariat en la definició i avaluació

un moment en què cal seguir empenyent per

d’estratègies i polítiques i en el seguiment

tal d’assolir els objectius i romandre amatents

dels projectes és la característica que millor

a les evolucions dels diferents processos de

defineix aquesta associació.

aprenentatges

valuosos

i

de

tothom.

La

participació

recuperació de la gestió pública dels recursos.
Volem que hi participeu i hi digueu la vostra.
Durant el darrer trimestre de l’any hem pogut

Som-hi!

ampliar l’equip nord amb la incorporació
d’un nou alliberat a la campanya d’energia

Junta Directiva

i extractives, que ens està permetent un
millor seguiment de les diverses facetes de la
campanya. També hem pogut complementar
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Som ESF

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) la conformem
un grup de persones que treballem plegades
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

Som 513
persones associades

pobresa i les desigualtats.
Garantir

serveis

bàsics,

participació,

democràcia i canvi social són els objectius de
la nostra feina, il·lusió i inconformisme que
ens uneixen.

Som 57

persones voluntàries

Som 14

persones contractades

Xerrada per l’acollida de nou voluntariat - 2016
Memòria d’activitats 2016 · ESF
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Junta Directiva 2016
A l’Assemblea de socis i sòcies de juny de 2015 es va elegir aquesta Junta per un període de dos anys.

Ivan Menal

Arnau Pujol

Cristina Pina

Presidència

Vicepresidència

Secretaria

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.

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.

Borja Bouza

Raül Cambeiro

Tresoreria

Vocalia Nord

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.
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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.

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.
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Projecte a El Salvador

Fomentant la Governabilitat Democràtica per a la
Defensa del Dret Humà a l’Aigua a El Salvador
El projecte va iniciar-se el 2015 i finalitza a
principis del 2017, essent una continuació a
la línia de projectes sobre la gestió del recurs
hídric en el país. S’ha treballat 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 s’han conformat
Mesas Territoriales de participació de les
organitzacions locals.
L’objectiu del projecte ha estat 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 (Foro del Agua),
per contribuir en el compliment del Dret
Humà a l’Aigua en El Salvador. Contribuint
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’ha establert
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 organitzacions que el conformen.
A partir de la creació dels 5 espais territorials
de participació d’organitzacions de base s’han
realitzat estudis de la problemàtica territorial
i la incidència d’aquest en les dones per a
l’elaboració de Plans d’Incidència.
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
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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 internacional
El Dret Humà a l’Aigua i l’Alimentació com a
temes prioritaris per a la població salvadorenca
i exigir la seva aprovació.
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 pugués ser ratificat en la
nova legislatura (2015-2018).
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Projecte a El Salvador

Fomentant la Governabilitat Democràtica per a la
Defensa del Dret Humà a l’Aigua a El Salvador

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 San 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.
Així mateix, a nivell nacional el Foro del Agua en
coordinació amb les Mesas han incidit davant
el MARN a través de gestions articulades per
a la defensa del Medi Ambient perquè doni
seguiment a les problemàtiques territorials:
aturar l’explotació dels mantells aqüífers que
realitzen les empreses embotelladores de
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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.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
275.000 €
Termini
Gener 2015 – Març 2017
Desemborsament 2016
154.456,10 €
Finançador
AECID
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Projecte a El Salvador

Mecanismes de participació de la societat civil per a
l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió
Pública i Comunitària
El projecte va iniciar al gener del 2016 i finalitza
al desembre del 2017. El principal objectiu és
establir i consolidar espais de participació de
la societat civil de les organitzacions locals a
diferents territoris del país: els departaments
d’Ahuachapán i Chalatenango, i el municipi de
Suchitoto.

formades per les juntes d’aigua de les
comunitats, i a nivell nacional a través del
Foro del Agua i les organitzacions que el
conformen. En el marc d’aquest projecte s’ha
donat suport concretament als departaments
de Chalatenango, Ahuachapán i el municipi de
Suchitoto.

L’objectiu del projecte és millorar la
participació i la incidència de la societat civil
en la construcció de polítiques publiques en
la gestió sostenible del recurs hídric, a través
del Foro del Agua, una plataforma creada
per garantir el compliment del Dret Humà a
l’Aigua a El Salvador.

Durant aquest any s’ha creat una nova
organització al municipi de Suchitoto,
AGUASUCHI, per tal de donar força a les
juntes d’aigua del municipi amb el suport
mutu i d’altres organitzacions del país. Aquest
suport entre les organitzacions formades per
les juntes d’aigua a tot el país s’ha consolidat
gràcies a les activitats d’intercanvi entre les
juntes d’aigua i els fòrums realitzats a nivell
nacional.

L’apoderament i enfortiment de la societat
civil s’aconsegueix a nivell local a través de
les Mesas Territoriales de cada departament,
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Des
del
projecte
s’ha
realitzat
un
acompanyament a les juntes d’aigua amb
la gestió per l’obtenció de la declaratòria
d’interès social a les administradores d’aigua
comunitàries. Gràcies a aquest procés s’ha
aconseguit que les juntes d’aigua no hagin de
pagar el cànon per l’explotació dels aqüífers
pel propi consum. S’ha acompanyat durant tot
el procés establert per ANDA (Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados)
davant les governacions departamentals per
tal de demanar la sol·licitud i presentar tota
la documentació, i s’ha donat seguiment
durant tot el procés fins l’obtenció de la
declaratòria. També s’han dut a terme accions
per la condonació del deute que els sistemes
comunitaris tenien pendent pel pagament
d’aquest cànon.

va proclamar el període 2005-2015 com el
Decenni Internacional per l’Acció “Aigua, font
de vida” però El Salvador, tot i ser signatari de
Nacions Unides, no reconeix l’accés a l’aigua
i el sanejament com un dret humà bàsic.
Mitjançant aquest fòrum i altres activitats
de sensibilització es pretén que s’impulsin
les obligacions de l’Estat en matèria del Dret
Humà a l’Aigua.

Es va organitzar un fòrum a nivell nacional
amb la participació d’operadors públics i
comunitaris, amb representants de les juntes
d’aigua, del Ministeri de Medi Ambient i
Recursos Naturals, el Ministeri d’Agricultura,
la Procuradoria en Defensa dels Drets
Humans, ANDA i altres organitzacions amb
reconeixement
internacional.
L’objectiu
del fòrum és la sensibilització sobre la
gestió pública de l’aigua i el seu impacte
en el compliment del Dret Humà a l’Aigua.
l’Assemblea General de Nacions Unides

ESF Participant
ESF Catalunya

Aquestes són només algunes de les activitats
que s’inclouen dintre del projecte, que té una
durabilitat de dos anys.

Contraparts
ACUA

Pressupost
240.000 €
Termini
30/11/2017
Desemborsament 2016
119.443,80 €
Finançador
AECID
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Projecte a El Salvador

Enfortiment del dret a la seguretat de les dones
defensores del dret humà a l’aigua a la Cordillera del
Bálsamo, Departament de La Libertad
El projecte, iniciat a finals de 2016, té
l’objectiu general de garantir el dret a la
seguretat física i psicològica de les dones
defensores del dret humà a l’aigua (DHA) de
15 sistemes comunitaris i autogestionats de
subministrament rural d’aigua de municipis
del Puerto de la Libertad, Santa Tecla i
Huizúcar, del Departament de La Libertad.
L’objectiu té relació amb els drets econòmics,
socials, culturals i ambientals, el dret a la pau
i el dret a una vida lliure de violència, dret
a l’organització comunitària i participació
democràtica, i el dret a defensar la gestió
comunitària, en específic la gestió de l’aigua.
Aquests sistemes d’aigua sorgeixen de la falta
de resposta de l’Estat per garantir el DHA
i la no inversió pública en les zones rurals
salvadorenques, davant la qual les comunitats
s’han organitzat per construir els seus propis
sistemes comunitaris d’abastament d’aigua,
gestionant-los de manera autònoma a partir
d’entitats sense ànim de lucre, les juntes
d’aigua (JA). Les membres de les JA són
persones de la mateixa comunitat, de diferents
edats, ocupacions i sexe, que a més a més
de ser les responsables de l’administració,
distribució i manteniment del sistema, lluiten
pels seus drets i el medi ambient, ja que, a
falta d’un marc regulador estatal que les
empari, veuen els seus drets vulnerats quan
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les autoritats locals o empreses privades els
arrabassen els seus sistemes o existències
d’aigua.
La problemàtica creix quan a partir de les
eleccions del 2015 en alguns municipis
canvien els governs polítics, i els nous alcaldes
comencen a interferir de manera directa
en els sistemes d’aigua, violentant les lleis
municipals i els DDHH dels membres de les
JA fins a aconseguir la intimidació i violència
física amb un sistema d’aigua al municipi de
la Llibertat. En especial, el projecte va dirigit a
les titulars de drets de 15 sistemes comunitaris
d’abastament del Puerto de la Libertad, a les
dones que s’han vist amenaçades i vulnerades
pel fet de ser dones, lidereses i oposar-se a la
privatització dels seus sistemes comunitaris de
proveïment rural d’aigua.
El govern local del Puerto de la Libertad,
defensor de la privatització de l’aigua, va
realitzar un seguit d’accions per apoderar-se de
diversos sistemes d’aigua, aplicant agressions
com: difamacions, amenaces, intimidacions
i persecució. Com a conseqüència, al mes
d’abril de 2016 es va produir l’assassinat de
dues dones lidereses de les comunitats rurals
de la zona, i l’exili de 5 dones, 2 homes i 1
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Projecte a El Salvador

Enfortiment del dret a la seguretat de les dones
defensores del dret humà a l’aigua a la Cordillera del
Bálsamo, Departament de La Libertad
risc, seguretat i protecció a defensors de drets
humans.
menor per la seva protecció, després de rebre
diverses amenaces de mort per defensar el
DHA.
Aquesta violència és conseqüència del
desafiament per part de les defensores a la
cultura patriarcal i la noció hegemònica de la
sexualitat, a aquella que posiciona la dona en
una situació de desigualtat en l’àmbit públic i
privat. Les defensores perceben la manca de
reconeixement a la seva important aportació
al moviment dels drets humans com una
forma de violència.
Així doncs, mitjançant activitats enfocades a
enfortir les capacitats de les lidereses en els
espais de decisió i en la demanda dels seus
drets i per la seva protecció física i psicològica,
s’està establint una línia d’enfortiment
col·lectiu, realitzant activitats i capacitacions
amb l’enfocament de discriminació positiva,
seguint la política de gènere d’ACUA, la
contrapart executora del projecte.
ACUA té un pla de formació intern en drets
humans i gènere, el qual es veurà enfortit amb
el projecte, ja que les treballadores d’ACUA,
també identificades com a defensores de
DDHH, participen en el pla de capacitació en
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El projecte està compost per tres resultats, el
primer resultat: millorar l’autocura i protecció
personal del col·lectiu de defensors del DHA
dels 15 sistemes comunitaris d’abastament
rural d’aigua, a través de l’elaboració d’un
diagnòstic situacional de risc i d’amenaces
de les defensores de drets humans elaborat
participativament, una posterior elaboració
i execució d’un pla de capacitació en risc,
seguretat i protecció de defensores de drets
humans, conjuntament, i finalment elaborant
un protocol de protecció i seguretat personal
i col·lectiu a favor de lideratge de sistemes
comunitaris d’abastament d’aigua.
Un segon resultat de restaurar la integritat
personal de les defensores del dret humà
a l’aigua dels 15 sistemes comunitaris
d’abastament rural d’aigua, a partir de
l’elaboració de material informatiu sobre
protecció i autocura per defensores de DDHH,
atenció psicològica individual i familiar a
dones lidereses amenaçades per la seva
reivindicació i defensa dels seus sistemes
comunitaris d’abastament d’aigua, assessoria
legal i acompanyament a demandes concretes
davant les instàncies corresponents per
violació a drets de les dones defensores,

suport logístic per a seguretat de les persones
amenaçades i les seves famílies, i una
campanya de divulgació contra la impunitat
i les amenaces a lideratges dels sistemes
comunitaris d’abastament d’aigua amb
l’objectiu de generar d’una consciència crítica
de gènere que serveixi per prevenir la violència
de gènere, la millora d’autocura i la protecció
de les defensores de dret a l’aigua.
I el tercer resultat, establir mecanismes
de coordinació i seguiment amb entitats
públiques per l’aplicació de Mesures
Cautelars i Provisionals en situacions de
risc, a partir d’un Pla de Capacitacions sobre
competències de les entitats públiques en
l’aplicació d’aquestes mesures, l’elaboració
de mecanismes de comunicació àgil amb les
institucions responsables de les mesures
cautelars, el disseny d’un protocol que serveixi
de mecanisme unificat per al maneig de la
informació en els casos de violència de DHA
A través dels processos de formació a les JA
es preveu generar canvis cap a la igualtat i
la no discriminació transformant la visió de
les estructures dels sistemes d’aigua, amb
l’objectiu que els homes cedeixin espais a les
dones i tinguin accés a assumir càrrecs en les
juntes directives.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
69.000 €
Termini
Octubre 2016 – Agost 2017
Desemborsament 2016
25.000 €
Finançador
ACCD
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Projecte a El Salvador

Millora de la governabilitat de la Gestió Integral de
Residus Sòlids a l’àrea urbana del municipi portuari de
La Libertad
On acaben les 3400 tonelades de residus
sòlids que es generen a les àrees urbanes de
El Salvador cada dia? L’any 2009 un estudi
confirmava que el país ja era incapaç de
processar i tractar la sobre-producció d’RSU
(residus sòlids urbans). Vuit anys després la
problemàtica s’havia agreujat i per això ESF va
decidir contribuir al sanejament ambiental de
la zona portuària del municipi de La Libertad
i de Zaragoza a través de l’elaboració e
implementació d’un Pla Pilot de gestió integral
de residus sòlids. Després de la publicació
d’una ordenança municipal de regulació de la
gestió dels RSU aprovada pel consell municipal
que clarament denotava la preocupació latent,
l’execució d’aquest projecte durant els últims

18 mesos ha estat un primer pas en favor de
la millora de la gestió d’aquests desfets, la
contaminació ambiental i en conseqüència
de la qualitat de vida i el desenvolupament
saludable dels habitants d’aquests nuclis
urbans.
El 86% de la producció d’RSU es concentra
en 6 dels 14 departaments: San Salvador, La
Libertad, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate
i Usulután. El servei de neteja públic és
brindat per la municipalitat en qualitat
d’Administració Municipal Directa i els
residus sòlids són disposats en 14 abocadors
que no poden assumir el volum de residus.
Aquesta deficiència d’infraestructures és

un dels desencadenants de la problemàtica
doncs els costos de transport i gestió són
insostenibles i produeixen la disminució
de la cobertura i la freqüència del servei de
recol·lecció municipal. Aquesta ineficiència, a
més, es perpetua perquè el model del sistema
és simple i precari: la planificació és dèbil, hi
ha molta rotació de treballadors a causa del
baix sou i amb poques capacitats, manca de
finançament i manteniment de les eines i els
vehicles. Així mateix, l’absència de mecanismes
que regulin la qualitat dels serveis i els seus
costos ha provocat cobraments excessius i
l’endeutament de les municipalitats que a més
no han pres decisions oportunes per la revisió
i actualització de les taxes i mecanismes de
cobrament que els hi permetin disposar de més
ingressos pel servei. A les dificultats d’aquests
desencadenants s’hi suma l’alta vulnerabilitat
socio-ambiental de la zona de la Cordillera del
Bálsamo que pateix reiterades inundacions i
despreniments de terres producte d’huracans
i tempestes, algunes èpoques de sequera i
la sobre-explotació dels recursos naturals
derivada de l’expansió urbanística.
En aquest context crític un dels punts dèbils
és la baixa consciència mediambiental i
participació de la població malgrat la flagrant
problemàtica. La comunitat té poc compromís
amb el tractament de residus, no tan sols
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les famílies residents sinó també la multitud
de visitants en èpoques d’alta afluència de
turisme. Per aquest motiu i considerant que
aquesta és la base per a la millora i l’èxit
d’aquestes i moltes futures accions l’educació
i la sensibilització ha esdevingut la columna
vertebral del projecte.
Davant aquesta situació, els efectes directes
de la problemàtica són el deteriorament de
la qualitat ambiental, la població disconforme
amb les mesures de sanejament que
s’executen però alhora poc col·laborativa,
l’acumulació de desfets als carrers, platges
i rius, que a més generen el decreixement
de l’interès turístic per la zona i l’afectació
col·lateral de l’economia familiar i dels
tributs municipals així com l’increment de les
malalties especialment en infants i persones
grans.
Tenint en compte aquesta situació el projecte
s’ha formulat en base al següents objectius i
les seves repectives accions:
• Educació i sensibilització de la població
a través d’un pla d’educació ambiental
sobre residus en centres escolars,
colònies i dependències municipals que
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Projecte a El Salvador

Millora de la governabilitat de la Gestió Integral de
Residus Sòlids a l’àrea urbana del municipi portuari de
La Libertad
els beneficiaris indirectes, la població total
del municipi (Fuente: VII Censo de Población
nacional 2007). D’altra banda, aquest projecte
ha estat un pla pilot que serveixi com a exemple
per que es pugui replicar a d’altres barris
o municipis. Aquesta proposta s’emmarca
dins l’estratègia d’ACUA i ESF a la Cordillera
del Bàlsamo per la Gestió Sustentable dels
recursos hídrics i amb l’objectiu d’aconseguir
una correcta gestió dels residus que millori
la qualitat de vida de la població urbana del
municipi de La Libertad.

es posa en pràctica en combinació amb
la realització de brigades estudiantils
per promoure la separació de residus.
• Enfortiment comunitari per mitjà de la
creació d’una xarxa urbana per l’exigibilitat
de la gestió integral dels residus sòlids que a
través de processos participatius fomenti la
participació, el diàleg i el treball cooperatiu
entre la municipalitat i la societat civil.
• Difusió i aplicació de l’ordenança
municipal. Al desembre del 2013 l’Alcaldia
de Puerto de la Libertad va aprovar una
ordenança municipal de gestió dels residus
sòlids, mostrant la seva preocupació i
per resoldre el problema, però aquesta
ordenança no és coneguda per la població
i no considera un pla operatiu per durla a terme. Per aquest motiu l’estratègia
ha estat operativitzar aquesta ordenança
a través d’un Pla de Maneig de Residus
Sòlids
dissenyat
participativament
i
contemplant aspectes tècnics, estudi de
rutes, caracterització de residus, estratègia
de costos i sistematització del pagament
dels usuaris i infraestructura i equip
necessari. Aquest pla ha estat aprovat per
l’alcaldia juntament amb un cronograma
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i un pressupost per tal d’implementar-lo.
• Comercialització i economia sostenible.
La manca de cultura del reciclatge,
de la reutilització i de l’aprofitament
suprimeix
les
oportunitats
d’ingrés
econòmic derivat de la venta d’aquest
tipus de productes. Intentem promocionar
aquesta economia sostenible reduint els
residus, generant iniciatives econòmiques
sostenibles i noves oportunitats laborals.
• Construcció d’una eco-estació i una
planta de compostatge que són el nucli
del pla d’accions i que a més poden crear
ocupació entre la població .
Per problemes en la concessió dels terrenys

per a la construcció de l’eco-estació i la planta
de compostatge el projecte s’ha desenvolupat
principalment en les línies d’educació
ambiental i en el treball d’enfortiment
comunitari per a la defensa dels drets de la
comunitat.
Totes les intervencions han estat liderades
per la contrapart local ACUA en coordinació
amb les institucions de l’Estat: Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
– MARN; la Municipalidad de Zaragoza i els
centres escolars dels municipis de Zaragoza i
Puerto de La Libertad. Els beneficiaris directes
de les 7 colònies o barris on opera el projecte
són un total de 4212 habitants i 797 famílies
(Font: Alcaldia municipal de La Libertad.)
Indirectament es calcula que han estat 18.891

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
185.501,97 €
Termini
2016 - 2017
Desemborsament 2016
81.220,67 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
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Projecte al Perú

Sostenibilitat Ambiental i Economia Solidària pel
Desenvolupament econòmic local en el Nord de
Cajamarca, Perú
Aquest projecte és la continuïtat del projecte
iniciat l’any 2015. Al llarg del 2016 l’objectiu
ha estat contribuir a l’enfortiment del
desenvolupament econòmic local. S’han
consolidat capacitats de funcionaris/es i
autoritats de la Municipalitat en economia
solidària, sostenibilitat ambiental i planificació,
per generar inversió pública en projectes
productius, i de productors/es agroecològics
en producció i transformació de productes
ecològics
mitjançant
tecnologies
per
millorar de manera sostenible els processos
productius. S’ha treballat en l’enfortiment
d’organitzacions de productors agroecològics.
S’ha pogut identificar la millora de l’oferta
de productes agroecològics de qualitat i
promocionar les cadenes productives millorant
els ingressos de les famílies.

S’ha desenvolupat un programa de capacitació
de tècnics i funcionaris municipals en
desenvolupament econòmic local enfocat en
economia solidària i sostenibilitat ambiental.
Dins d’aquest programa s’ha implementat un
Curs de formulació i avaluació de projectes
d’inversió pública pel desenvolupament
econòmic local impartit per la Universidad
Nacional de San Marcos en el que van
participar 30 persones. A partir d’aquest curs
s’han creat tres projectes: creació del Centre
de Innovació i Transferència Tecnològica per
la cadena productiva de cafè i de cacau a la
província de Jaén, creació del Parc Recreacional
i la implementació del Centre Tecnològic de
Producció i Transformació de mel d’abella en
el districte de La Coipa.

S’ha realitzat l’elaboració d’instruments
de
desenvolupament
econòmic
locals
mitjançant reunions amb les autoritats locals
i la realització de tallers amb diferents actors
com organitzacions d’arrossers, cafeters,
cacauers i apicultors, la Càmara de Comerç,
associacions de venedors i comerciants, de
mercats i hotelers, Institucions Públiques i
Privades. D’aquests tallers ha sorgit el Pla
Estratègic de Desenvolupament Local de la
Provincia de Jaén, amb el qual s’ha realitzat
el diagnòstic provincial de desenvolupament
econòmic i s’ha consolidat el Comitè de
Gestió del Desenvolupament Econòmic Local.
Finalment s’ha realitzat un Fòrum Provincial
de Desenvolupament Local per la presentació
i validació del Pla.
Per primera vegada des del Grup Perú s’ha
realitzat un intercanvi d’experiències sobre el
desenvolupament econòmic local i l’economia
solidària amb la participació de Walter
Prieto, alcalde de Jaén i Jorge Fernandez,
president de la Coordinadora de Productors,
Comercialitzadors
i
Transformadors
Agropecuaris Ecològics. Ambdós van visitar
organitzacions i institucions catalanes que
treballen en l’àmbit del cooperativisme i
l’agroecologia. Des de Perú s’ha conformat
una Ruta Turística de Capacitació Agropecuària
al Nord-Oest De Marañón. Finalment s’han

realitzat dues trobades entre Productors i
Productores Agroecològics i Defensores de
la Terra. Han permès a participants conèixer
iniciatives d’emprenedoria locals, sistemes
de producció i venda i realitzar capacitacions
en construcció d’assecadors solars i sistemes
de tractament d’aigües. La Cooperativa Jesús
Solidario va realitzar un vídeo transmetent
aquestes
experiències:
https://youtu.be/
dFzy0d-ZkEk

Capacitació sobre cultiu i processat del cacau

Capacitació sobre comerç just i producció orgànica
Memòria d’activitats 2016 · ESF
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Projecte al Perú

Sostenibilitat Ambiental i Economia Solidària pel
Desenvolupament econòmic local en el Nord de
Cajamarca, Perú
Mitjançant aquestes trobades i el Pla
de
Desenvolupament
s’han
realitzat
capacitacions a 180 persones en apicultura
bàsica, a 74 en producció i transformació de
cacau, a 44 comuners ajawún i 30 socis de la
Cooperativa Jesús Solidario en tècniques de
producció orgànica.

organitzats per la Universidad de San Marcos
en Diàlegs de Gènere i en Capacitació en
economia solidària i comerç just, s’han vist
enfortides 8 organitzacions que treballen
en l’àmbit de gènere, de drets indígenes i
de producció i transformació. D’altra banda
s’ha potenciat la constitució de dues noves
organitzacions i la inscripció en registres
públics de dues altres.

Una altra de les activitats realitzades ha
estat l’enfortiment intern d’organitzacions
productores amb un enfocament d’Economia
Solidària i Gènere per promoure la participació
activa en processos de desenvolupament
econòmic local. Mitjançant dos cursos

Tres persones voluntàries d’Enginyeria Sense
Fronteres han treballat en la implementació
i formació en tecnologies apropiades per la
millora de la producció de cafè, productes
derivats de la mel, entre altres. Aquestes
tecnologies van des d’assecadors solars de

Contraparts
Municipalidad Provincial de Jaén, Cáritats,
Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional de Jaén
Biodigestor de residus vegetals instal·lat a Jaén

pol·len, cafè o cacau, a biodigestors i biofiltres
per tractar i aprofitar residus de cafè. Aquestes
formacions han aconseguit sensibilitzar a
un gran nombre de participants en temes
mediambientals, motivant-los a invertir en
recursos per implementar les tecnologies.
Com a resultat s’han realitzat 31 construccions
i rèpliques d’aquestes tecnologies mitjançant
capacitacions i l’elaboració de 3 manuals per
la seva construcció.

ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
158.956,92 €
Termini
Juliol 2016
Desemborsament 2016
113.628,44 €
Finançadors
Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Sant Cugat del vallès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, AECID
Aportacions locals
Municipalidad Provincial de Jaén
Beneficiaris

Secador solar de café instal·lat a la comunitat de Supayacu
Memòria d’activitats 2016 · ESF
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Projecte a l’Equador

Enfortiment del servei, la gestió i la protecció d’aigua
segura en el sector rural d’Orellana (Equador)
El projecte té com a objectiu fomentar l’accés
a l’aigua segura a Orellana (Equador) a
través de l’enfortiment de les capacitats de
les institucions locals i la coordinació amb les
organitzacions de la societat civil (OSC) pel
servei, gestió i protecció de l’aigua.

El projecte nasqué del treball continuat de les
voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
a la província d’Orellana com una evolució
de projectes anteriors, on han participat 5
voluntàries catalanes d’ESF i l’equip a terreny.
Hem aprofundit el treball entorn el Dret
Humà a l’aigua i recuperat el treball de la mà

d’organitzacions de base locals com les Juntes
d’Aigua, tot coordinant les accions amb les
institucions públiques locals involucrades en la
gestió de l’aigua (GADMFO) i del medi ambient
(GADPO).
Durant el 2016, en l’àmbit específic de Dret
Humà a l’aigua i sanejament, el projecte s’ha
centrat a treballar de forma directa amb les
comunitats i Juntes d’Aigua, enfocant-nos
principalment en la gestió comunitària de
l’aigua i transversalitzant un enfocament de
gènere, ètnic i intergeneracional.

Juntes d’Aigua i es pugui fer incidència per a
combatre les situacions injustes que algunes
comunitats viuen encara.
En l’àmbit de gestió ambiental, de forma
coordinada amb el GADPO, hem treballat
especialment en l’aixecament d’informació
tècnica per a la prevenció i control de la

Amb les Juntes d’Aigua hem treballat en 2 espais.
Per una banda hem treballat directament
a cadascuna de les comunitats amb tallers
periòdics d’àmbit tècnic, administratiu i social,
tots ells ad hoc a cadascuna de les comunitats
i amb la finalitat d’enfortir la cohesió social i la
resolució de conflictes comunitaris; per altra
banda hem treballat en la creació d’un espai
periòdic d’intercanvi d’experiències entre
líders i lidereses comunitaris que durant el
2017 preveiem consolidar.
A més, hem aixecat informació tècnica i
socioeconòmica de les comunitats de la
parròquia La Belleza on treballem, amb la
finalitat que l’acompanyament i enfortiment
tingui un impacte positiu a cadascuna de les

Guia de Macroinvertebrats Bentònics de la
província d’Orellana

Assemblea de les Juntes d’Aigua
Memòria d’activitats 2016 · ESF
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Projecte a l’Equador

Enfortiment del servei, la gestió i la protecció d’aigua
segura en el sector rural d’Orellana (Equador)

contaminació. Amb l’equip tècnic d’aquesta
contrapart s’han executat diferents activitats
com un estudi de fertilitat de sòls per a
promoure alternatives agrícoles, l’elaboració
d’una guia de macroinvertebrats pel
monitoratge d’aigües, s’ha aprofundit en
les capacitats tècniques pel control de la

contaminació i s’ha col·laborat en la instal·lació
d’una estació meteorològica per a recopilar
dades locals.
En aquest aspecte cal destacar la guia de
macroinvertebrats, la qual ha tingut un gran
impacte tant a les institucions i organitzacions
locals, com també a les institucions de tipus i
universitats de caràcter nacional.

Durant els primers mesos del 2017 està
previst que aquest projecte finalitzi, però les
Juntes d’Aigua, amb la col·laboració d’ESF i en
coordinació amb les institucions locals, ja hem
engegat una nova proposta de treball per a
donar continuïtat a les accions.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
115.309,86 €
Termini
2016 – 2017
Desemborsament 2016
113.628,44 €

Monitoratge d’aigües
Memòria d’activitats 2016 · ESF

Finançadors
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament
de Lleida, Ajuntament de Cambrils,
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Reus i
Diputació de Barcelona
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Projecte a l’Equador

Enfortiment institucional per a la gestió dels recursos
hídrics d’Orellana (Equador)
El projecte va tenir 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.
Es tractava, doncs, d’un projecte molt
encaminant a l’enfortiment de les institucions
locals competents en matèria de gestió hídrica,
tant de la dotació del servei d’aigua potable i
sanejament, que correspon al Govern Autònom
Descentralitzat
Municipal
de
Francisco
d’Orellana (GADMFO), com de la prevenció
i control de la contaminació ambiental, que

correspon al Govern Autònom Descentralitzats
de la Província d’Orellana(GADPO).
En el marc del projecte, les voluntàries
tarragonines vam treballar durant el 2014
i 2015 en l’enfortiment de les capacitats
tècniques dels equips de treball d’ambdues
institucions locals. En aquest procés ens
vam recolzar d’universitats catalanes com la
Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat
de Girona (UdG), amb qui vam coordinar i fer
possible una estada de 2 tècnics equatorians
a Catalunya durant 15 dies, en els quals
van participar en diferents tallers i jornades
formatives.

Manuals per a la gestió de l’aigua
Paral·lelament es va fer un aixecament
d’informació del servei d’aigua urbà potable,
així com propostes de reorganització
institucional, de plans d’acció de millores per a
les xarxes i, com a activitat més destacable, una
proposta de tarifa més social i equitativa pels
serveis d’aigua potable i sanejament. Alhora,
des d’un enfocament ambiental, vam treballar
per aconseguir l’acreditació del GADPO com
a organisme d’inspeccions ambientals, així
com vam donar continuïtat als monitoratges
físics, químics i biològics de les aigües de la
província.
Durant el 2016 el projecte ja va entrar en
l’etapa de tancament, pel que ens vam marcar
la necessitat de crear materials de divulgació
gratuïta per a una gestió integral i participativa
de l’aigua, així com materials de caràcter més
específic per a l’enfortiment de les capacitats
locals per a la gestió tècnica i administrativa de
sistemes d’aigua.

Anàlisis de terres
Memòria d’activitats 2016 · ESF

Aquests manuals, que vam desenvolupar
en coordinació amb les activitats i recursos
d’altres projectes que desenvolupem a la zona,
s’han dissenyat de forma inclusiva, utilitzant
un llenguatge i disseny gràfic encaminats al
respecte pels drets humans i de la naturalesa,
tot transversalitzant un enfocament de gènere,
ètnic i intergeneracional.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
195.635,44 €
Termini
2014 – 2016
Desemborsament 2016
17.330,47 €
Finançadors
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
La Roca del Vallès i Diputació de Barcelona
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Projecte a l’Equador

Promoció de la gestió comunitària per a una aigua
segura en el sector rural d’Orellana (Equador)
El projecte té com a objectiu fomentar l’accés
a l’aigua segura a Orellana (Equador) a través
de l’enfortiment de les capacitats de les Juntes
d’Aigua i el foment de la cooperació entre
institucions locals i societat civil organitzada
(OSC) pel ple exercici del Dret Humà a l’aigua
i sanejament.
La proposta nasqué de les Juntes d’Aigua de
la parròquia La Belleza que, en col·laboració
amb les voluntàries tarragonines d’Enginyeria
Sense Fronteres (ESF) i en coordinació amb
les institucions locals, aposten per un model
comunitari per a la gestió de l’aigua a les seves
comunitats.

El projecte va començar a finals de 2016, pel
que l’execució durant aquesta anualitat va ser
minsa, centrant els esforços en coordinar totes
les accions de 2017. Tot i així, durant els darrers
mesos de 2016 ja vam fer alguns tallers inicials
amb Juntes d’Aigua i treballar per a consolidar
un espai assembleari amb representació de
totes les Juntes d’Aigua de La Belleza.
Des d’ESF acompanyem a aquestes Juntes
d’Aigua en el seu enfortiment organitzacional
i en la creació i consolidació d’espais de debat,
tot apostant per un intercanvi de coneixements
i experiències entre líders i lidereses
comunitaris, amb un enfocament inclusiu
que permeti actuar contra les desigualtats

de gènere, ètniques i intergeneracionals que
existeixen en el sector rural de la província.
Alhora, treballem amb les comunitats que
han patit les conseqüències negatives de
l’extractivisme, tot creant capacitats locals per
a promoure moinitoratges de l’aigua a través
d’indicadors biològics i fomentant models de
desenvolupament sostenible alternatius a
partir del coneixement dels sòls.
Un procés en el que treballem directament
amb les comunitats de forma coordinada
amb les institucions públiques locals, amb
la finalitat de crear espais i aliances públicocomunitàries per a la gestió de l’aigua i del
medi ambient, tot garantint la sostenibilitat
de les accions a través de l’enfortiment social i
tècnic de les institucions locals.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
136.632,08 €
Termini
2016 – 2018
Desemborsament 2016
0€

Assemblea de les Juntes d’Aigua
Memòria d’activitats 2016 · ESF

Finançadors
Ajuntament de Tarragona i Diputació de
Barcelona
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Projecte a l’Equador

Reforç institucional i promoció social per l’aplicació
de les energies renovables al centre-nord amazònic
equatorià (fase 2)
Dins aquest projecte durant el 2016 es va
desenvolupar la primera edició de la Asignatura
Energía Renovables Aplicadas, a la Universidad
Estatal Amazónica (UEA), la única institució
d’educació de tercer nivell a la amazònia del
Equador. El curs, que va ser dissenyat per ESF
en coordinació amb professorat de la UEA,
es va disposar de 80 hores entre pràctica i
teoria i van participar 30 alumnes d’aquesta
universitat. Va ser impartit per professors
de la UEA amb recolzament a les aules de
l’equip d’ESF, i es van treballar les dues
tecnologies amb més potencial d’aplicació a
la regió amazònica del Equador, biodigestors
i fotovoltaica.
En coordinació amb l’empresa elèctrica
pública amb concessió a Pastaza (EEASA) es
van acompanyar els processos d’electrificació
per comunitats indígenes que s’han
desenvolupat
conjuntament
durant
la
fase 1 d’aquest mateix projecte. Ja són 24
les comunitats amb pressupost aprovat
per l’estat equatorià i que s’electrificaran
amb fotovoltaica a indret aïllats d’aquesta
província. Els projectes s’han dissenyat
preveient unes configuracions tècniques que
minimitzaran l’impacte ambiental i assegurant
la participació comunitària en la gestió per
facilitar la sostenibilitat.
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Amb la EEASA també es va poder desenvolupar
un procés de formació – instal·lació d’un
sistema fotovoltaic a la comunitat kitchwa de
Jatun Molino. Entre abril i maig del 2016 es van
realitzar dues entrades la comunitat, amb un
accés logístic molt complicat que necessita
mes de 6 hores en canoa per poder arribar. La
primera va ser la visita de identificació, on es
va pactar la contrapartida de la comunitat i es
van aixecar les dades pel disseny. La segona
entrada, va servir per desenvolupar el procés
de capacitació prèvia, amb la implicació de
10 persones de la comunitat, i finalment el
procés de instal·lació on van participar totes
les famílies de la comunitat.

Contraparts
Universidad Estatal Amazónica
Empresa Eléctrica Ambato
Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable
ESF Participant
ESF Catalunya (Girona)
Pressupost
93.367,54 €
Termini
Agost 2015 - Abril 2017
Desemborsament 2016
74.234,54 €
Finançadors
Ajuntament de Girona, Universitat de
Girona, Ajuntament Santa Coloma de
Gramenet, 0,7 % treballadors Ajuntament
de Girona, Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Rubí, Diputació de Lleida,
DIPSALUT
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Projecte a l’Equador

Consolidació de l’Àrea d’energies renovables per la
província amazònica de Pastaza, Equador
Aquest
projecte
es
desenvoluparà
principalment durant el 2017, però ja es va
poder desenvolupar una activitat al desembre
del 2016. Té com a objectius principal establir
les bases per assegurar la sostenibilitat dels
projectes fotovoltaics amb comunitats aïllades
que ja a redacció d’aquesta memòria s’estan
executant, i que electrificaran els habitatges
de 24 comunitats.
Es treballarà doncs amb un grup de comunitats,
dissenyant de forma participativa els materials
de formació per les persones tècniques
comunitàries, els protocols d’actuació davant
de falles a les seccions tècniques de les
instal·lacions, o els documents tant per la
organització comunitària per la gestió de les
instal·lacions com per la gestió administrativa
i de seguiment tècnic i social per part de la
Empresa Elèctrica Ambato.

Contraparts
Empresa Eléctrica Ambato
Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable
Al desembre del 2016 un equip d’ESF amb
col·laboració d’un grup de professors de la
Universitat Politècnica de Catalunya i tècnics
del Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, van visitar 4 comunitat per fer amb
elles els tallers de socialització previs al procés
de instal·lació. Es van visitar 4 comunitat de
la zona zàpara, una de les zones mes aïllades
del equador, on aquesta etnia indígena
minoritària busca un camí desenvolupament
que li permeti conservar els seus trets culturals
En aquests tallers es van exposar a la comunitat
quin seria el cronograma d’execució de les
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obres i els capacitacions que hauran de rebre,
quin seran el compromisos de cada actor
(Comunitat, Empresa elèctrica, contractista), i
altres dades que interessaven a les comunitats,
com les responsabilitats en la gestió.

ESF Participant
ESF Catalunya (Girona)
Pressupost
73.095,97 €
Termini
Agost 2015 - Abril 2017
Desemborsament 2016
0 €
Finançadors
Ajuntament de Girona
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Rubí
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Projecte a Moçambic

Disseny i implementació del projecte pilot de
cooperació al desenvolupament amb participació
empresarial a Moçambic
Al llarg del 2016 s’han desenvolupat gran part
de les activitats d’aquest projecte pilot, per tal
d’incidir en la millora de la Gestió de Residus
Sòlids Urbans (GRSU) i en l’enfortiment de la
cadena de RSU a la ciutat de Maputo, millorant
les capacitats de les organitzacions locals amb
la participació de dues empreses catalanes
(Insyste i Andròmines).
La Gestió de Residus Sòlids Urbans és una
de les principals deficiències que viu Maputo.
La realitat és que les empreses de recollida

primària i les diferents estratègies que
adopten són insuficients. I a més, la població
no està sensibilitzada sobre l’impacte que la
mala gestió té en la seva vida.
Amb aquest projecte, d’una banda s’ha
treballat incidint en l’organització interna
d’una cooperativa de 7 dones (Comsol) i una
associació de joves (Kutenga), així com en la
cohesió entre els actors locals del sector de
RSU. S’han realitzat formacions en higiene
i seguretat industrial, gestió financera i

alfabetització.
També
s’està
treballant
conjuntament amb Kutenga per elaborar la
seva planificació estratègica. A més, s’està
aplicant un sistema d’itineraris personals
metodologia que aporta Andròmines, que
permeten l’enriquiment de la gestió de la
associació i empoderament de qui realitza
la recollida primària dels residus als barris
de la Ciutat. En relació a aquesta activitat, se
han fet visites de intercanvi, on companys de
les associacions han visitat Barcelona para
conèixer la gestió del residus a la ciutat.
D’altra banda, també s’està treballant en
la sensibilització sobre la importància del
reciclatge i els seus beneficis socials, econòmics
i mediambientals, a través de campanyes als
barris i a les escoles on desenvolupa mos
casals mediambientals para sensibilitzar a
nens, nenes, joves y professors sobre GRSU.

Contraparts
Comsol i Kutenga a Moçambic, Insyste i
Andròmines a Barcelona
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
150.000 €
Termini
Desembre 2015 – Maig 2017
Desemborsament 2016
80.000 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona

Memòria d’activitats 2016 · ESF

21

Projecte a Moçambic

Empoderant a la dona camperola a la Província
d’Inhambane, Moçambic, 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
Al llarg del 2016 ESF i CEA (Centre d’Estudis
Africans), en conjunt amb la contrapart
local UNAC, han treballat pel compliment
dels drets de les famílies camperoles de la
Província d’Inhambane, possant el focus de
la intervenció en el Districte de Funhalouro.
L’objectiu principal de l’acció ha estat donar
poder a les dones camperoles per liderar la
gestió de l’aigua i la promoció de Tècniques
agropecuàries
innovadores
mitjançant

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. Aquestes
accions principals han estat abordades amb
formacions específiques, comptant amb
exhaustiu seguiment i el suport del GIG i
col·laboradors externs.
Primerament s’ha fet foucs en el titular de

responsabilitats, el GIG de la UNAC, en els
seus diferents nivells i s’ha acompanyat en
la seva actuació a diferents comunitats de
la Provincia d’Inhambane. És en aquestes
mateixes comunitats on s’ha treballat en
l’enfortiment de les dones camperoles com
a titulars de dret, a través de l’augment de
les capacitats de gestió i presa de decisions
en els grups responsables de la gestió dels
sistemes d’aigua potable (CdAs). Al llarg

dels mesos d’agost I setembre, un estudiant
del CEA juntament amb les tècniques de
Gènere de la UNAC van realitzar un estudi
de base de diferents comunitats de la
Provincia d’Inhambane. L’estudi final no
només va ser utilitzat per enfortir el disseny
de les següents activitats a realitzar fins a
finalitzar el projecte, sinó que també va
ser presentat el document final al CEA a
Barcelona Durant el mes de Desembre.

Contraparts
UNAC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
102.494,93 €

l’Enfortiment del Grup Intern de Gènere
(GIG) de la UNAC. S’ha treballat 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
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Termini
31 de Maig del 2017
Desemborsament 2016
48.513,50 €
Finançadors
ACCD
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Projecte a Moçambic

Enfortiment de la societat civil per a la participació
activa en la promoció de la bona governació dels
recursos extractius a Moçambic
El projecte inicial estava pensat per ser
realitzat a les províncies de Cap Delgado,
Nampula, Tete i Inhambane. Després de
l’acceptació de canvi substancial de soci i de
l’àrea territorial, el projecte es va centrar en la
província de Inhambane i Cabo Delgado, per
ser de les províncies amb més potencialitat
d’explotació de recursos minerals, gas i petroli.
A la província d’Inhambane conjuntament
amb l’Organització local ORAM (Associação
Rural de Ajúda Mútua), es va treballar en els
Districtes de Jangamo i Inhassoro. El grup
objectiu en aquesta província han estat les
comunitats afectades per l’empresa minera
Rio Negre en relació amb la prospecció de
sorres pesades (Jangamo) així com l’empresa
Sasol a través de l’exploració de gas natural
en Temane (Inhassoro) amb l’objectiu de

preservar la defensa dels interessos de les
comunitats davant els mateixos recursos,
ja que en la majoria dels casos els grans
projectes no compleixen amb la legislació
relativa al compliment de les comunitats
locals on hi ha l’ocurrència dels recursos
naturals. Gràcies a la trajectòria i experiència
de ORAM a la zona d’intervenció i amb les
comunitats beneficiàries, s’ha facilitat el
contacte i coordinació amb les institucions i
organitzacions (CTV, Paralegais entre altres)
per al desenvolupament de les activitats
del projecte. Al llarg de l’any s’han realitzat
seminaris de formació sobre Drets i lleis
relacionades amb els RRNN, s’han realitzat
obres de teatre per explicar a les persones de
les comunitats com funcionen les grans IE, els
mecanismes i quins Drets tenen, tallers per

reforçar i apoderar les capacitats de tècnics
locals, trobades d’intercanvi entre comunitats.
D’altra banda, el projecte també s’ha
desenvolupat a la província de Cabo Delgado
mitjançant la contractació de la consultoria
SOL VERDE. Aquesta consultora amb seu a
Pemba, ha estat la responsable de l’elaboració
d’un Informe sobre OSC que treballen a l’àrea
de RRNN i IE a les províncies de Cabo Delgado,
Nampula, Tete i Niassa i de l’Avaluació dels
mecanismes de Treball en Xarxa a nivell
Nacional i a la Província de Cap Delgado.
També va realitzar una Investigació i recollida
de proves de violació dels DDHH en Cabo
Delgado amb el resultat final materialitzat en
un treball d’incidència.

Contraparts
KUWUKA (2015), ORAM (2016)
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
140.000 €
Termini
Juny 2016
Desemborsament 2016
68.752,29 €
Finançadors
AECID

Memòria d’activitats 2016 · ESF

23

Projecte a Moçambic

Programa d’aigua, sanejament i enfortiment
institucional de la UNAC al Districte de Funhalouro,
Moçambic
Al llarg del 2016 el Districte de Funhalouro
ha patit reconeguts problemes de sequera.
Aquesta problemàtica, de reconeixement
nacional, ha condicionat notablement la
producció de les famílies camperoles. L’
enduriment de les condicions de vida de les
famílies afectades per la davallada de producció

agrícola degut a la sequera, abocades a
intensificar la cura del camp, ha condicionat, un
cop més, la replanificació del cronograma de
les activitats previstes. Per alter banda, Durant
el més de juny les activitats del projecte es van
veure enrederides a causa de factors externs
al programa. Esdeveniments polítics a nivell

estatal i atacs puntuals de la RENAMO, oposició
a l’actual partit del govern, van crear una
situació inestable en algunes zones del país. La
situació de manca de seguretat va dificultar la
mobilització del equip tècnic a terreny durant
un temps. Aquest context va forçar a allargar
l’execució del projecte en el temps. Malgrat

resultats positius en tres de les sis comunitats
de les programades per aquest any. A la resta
de comunitats on no ha estat possible trobar
aigua es va decidir la construcció de cisternes,
com a sistemes alternatius d’abastiment
d’aigua per millorar el seu accés i acomplir
amb les expectatives que s’hi va donar a les
comunitats.
Un alter punt fort al llarg d’aquest any ha estat
la creació I l’enfortiment dels Comitès d’Aigua.
En 4 comunitats ja funcionen i son capaces de
autogestionar-se.

el context, al llarg de l’any, s’ha continuïtat
treballant per assegurar la cobertura d’aigua i
sanejament en les comunitats beneficiades pel
programa. L’escassetat d’aigua, i més encara
d’aigua apta per a consum humà, es un repte
al que ens enfrontem a l’hora de construir les
infraestructures hídriques previstes. Gràcies al
diagnòstics Rurals Participatius, metodologia
amb la qual treballa la UNAC, s’han reconegut
les localitzacions dins de les comunitats,
on estudiar la construcció de pous d’aigua.
Dels estudis de sòl que ha fet l’empresa
constructora contractada es van extreure
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Contraparts
UNAC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
1.103.132,16 €
Termini
31 de Maig del 2017
Desemborsament 2016
190.883,37 €
Finançadors
ACCD
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Projecte a Moçambic

Millora en la gestió dels RSU a través de la consolidació i
participació en la Ràdio Comunitària de Maxaquene “A”
en el Districte municipal de ka-Maxakeni, Moçambic
El projecte tenia com a objectiu continuar
treballant en favor de la millora de les
condicions de vida al barri de Maxaquene “A”
i al Districte Municipal Ka-Maxakeni. Per tal
d’assolir aquests propòsits, es va plantejar la
consolidació de la Ràdio Comunitària al barri
de Maxaquene “A” per mitjà de l’apropiació i
participació de la comunitat amb l’objectiu de
que esdevingués una eina de treball de totes
les associacions que treballen al districte i una
via per a la promoció d’activitats culturals,
socials i educatives. A més, s’ha volgut dedicar
especial atenció a la gestió dels residus sòlids
urbans, promocionant les bones pràctiques,
millorant l’eficiència de la recollida a nivell de
llar i formant a alumnes de diferents escoles
com a potencials activistes locals.

Aquests objectius, però, no han estat fàcils
d’assolir principalment per les dificultats en
l’obtenció d’una freqüència, element bàsic
per al funcionament de la Ràdio Comunitària.
Malauradament, després de gairebé 9 mesos
d’emissió, a mitjans d’agost la ràdio es va
quedar sense freqüència. Davant d’aquest fet,
l’equip tècnic va haver de realitzar diverses
accions que no estaven previstes. La recerca
d’una freqüència per emetre en FM a la
ciutat de Maputo ha suposat i, encara avui
dia està suposant, un gran esforç per part de
l’equip tècnic. Tot i així, gràcies a la motivació
de l’equip coordinador i l’esforç de moltes
persones implicades en el projecte, s’han dut
a terme iniciatives com la creació d’una ràdio
online a través de la qual seguir compartint
els noticiaris que s’han anat gravant. Aquests

vuit associacions comunitàries que ESF ve
potenciant des del seu naixement. Es tracta
d’un actor transversal en tot allò que es fa a
terreny, havent tingut un gran protagonisme
en tota la component de GRSU. La ràdio també
és una eina al servei de les organitzacions de
la plataforma, havent divulgat totes les accions
que aquesta ha portat a terme.

podcasts publicats tant al Facebook com al
Soundcloud han acabat sent un èxit. Al mateix
temps aquest procés ha suposat una gran
cohesió de l’equip de joves que lidera la ràdio.
Tot i el desgast que va suposar la pèrdua de
la freqüència, en cap moment s’han deixat
de dur a terme les activitats previstes com,
per exemple, el programa sobre Gestió de
Residus Sòlids Urbans, les capacitacions
d’alumnes de diferents escoles de secundària
per operar com a activistes o els intercanvis
d’experiències entre l’equip de la ràdio
Comunitària i diferents locutors professionals.
Cal també fer referència a la Plataforma para
o Desenvolvimento de Maxaquene, unió de
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Contraparts
Plataforma para o Desenvolvimento de
Maxaquene
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
117.993,44 €
Termini
31 de Maig del 2017
Desemborsament 2016
55.767,94 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
d’Hospitalet, Ajuntament de La Roca, Àrea
Metropolitana de Barcelona
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Grup Tarragona

Cap a la sobirania energètica: gestió sostenible dels
recursos naturals i protecció dels drets humans.
Durant el 2016, les voluntàries del Camp de
Tarragona d’Enginyeria Sense Fronteres hem
continuat avançant en el nostre treball orientat
a qüestionar l’actual sistema econòmic,
profundament insostenible i inequitatiu, tant
pel que fa a les relacions Nord-Sud com a
les relacions entre els diferents grups socials
dels països del Nord, amb l’ objectiu últim
de fomentar pràctiques transformadores
encaminades a construir un món social i
ambientalment més just.
Com en els darrers anys, el nostre treball
crític s’ha centrat en les diverses injustícies
associades al model energètic hegemònic i en
la lluita social per la recuperació de la sobirania

energètica. Ens hem apropat a aquest tema
a través d’activitats diverses d’ educació,
conscienciació, reflexió i incidència política
dirigides a un públic variat i en diferents espais
de la província de Tarragona (carrer, festes,
CGT, escoles, universitat, etc.)
En l’àmbit de l’educació ambiental, hem fet
una ampla difusió del conte “Auka, la granota
amazònica” que vam elaborar el 2015. L’hem
explicat a dos biblioteques públiques de Reus
en el marc del cicle de Contes Solidaris, i l’hem
presentat a la Imaginada de Tarragona (Festa
Major alternativa de Sant Magí ) en versió
teatralitzada.
.

Hem participat també en la campanya
d’incidència política contra la pobresa
energètica coordinada per l’Aliança per
la Pobresa Energètica, produint un vídeo
curt, anomenat “Què entenem per Pobresa
Energètica?” en què s’explica el fenomen
de la pobresa energètica, es dimensiona la
problemàtica a la ciutat de Tarragona i es difon
el treball dels moviments socials per combatre
aquest fenomen.

la matèria. Al llarg d’aquestes sessions es
van identificar alguns dels conflictes derivats
de l’actual model energètic, es van ubicar

Per tal de promoure en la nostra societat
la reflexió i discussió sobre les relacions
Nord-Sud, sobre tot pel que fa a les formes
d’explotació dels recursos naturals, hem
organitzat varis cinefòrums. Entre el març i
l’abril, vam projectar el documental las Damas
Azules a l’Antiga Audiència de Tarragona i el
documental “Contrastes de la Explotación
petrolera” a la Facultat de Ciències Jurídiques
de la Universitat Rovira i Virgili i dins del cicle
Cine Viu a la Selva, a la Selva del Camp.
A les dos últimes setmanes de novembre, vam
organitzar a Tarragona unes jornades amb
títol, “Persones en joc. Conflictes. Migracions.
Resistències.” realitzades a Tarragona. Les
jornades es van celebrar a la seu de CGT de
Tarragona i van constar de quatre sessions a
càrrec de representants d’observatoris, centres
de recerca i moviments socials rellevants en

Memòria d’activitats 2016 · ESF

26

Grup Tarragona

Cap a la sobirania energètica: gestió sostenible dels
recursos naturals i protecció dels drets humans.

geogràficament, es van analitzar les seves
causes i les seves conseqüències, fent especial
incidència en els desplaçaments forçats i es
va donar veu a alguns dels moviments de
resistència vers aquestes dinàmiques.
Aquest any ens vam proposar, de forma
prioritària, reforçar el nostre equip de
voluntàries. Per tal de donar-nos a conèixer
a la província i atreure noves voluntàries vam
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organitzar dues xerrades a dos dels campus
de la URV (el Campus Secelades i el Campus
Catalunya) i vam realitzar un vídeo per
difondre a través del web de l’entitat, en què
presentem els nostres projectes i activitats.
Finalment, com cada any, amb la voluntat de
teixir xarxa amb altres entitats de la província,
hem participat en la coordinació de la Festa de
Comerç Just i banca Ètica de Tarragona.
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Grup Girona

Una nova cultura de l’energia és posible (fase IX)
El dret humà a l’aigua i el sanejament
Una nova cultura de l’energia és posible.

indústries extractives.

Al llarg de 2016 hem continuat treballant
amb la mateixa línia enfocada a sensibilitzar
a la població gironina sobre un altre model
energètic possible basat en la sobirania i les
energies renovables. Hem realitzat activitats
educatives i de sensibilització sempre amb
el suport ferm de les EERR com a alternativa
viable al sistema energètic actual.

Per últim, com cada any, hem seguit treballant
de manera conjunta amb la plataforma Aigua
És Vida - Girona, la Coordinadora d’ONG
Solidàries – Girona i la Universitat de Girona.
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Exposició i ponència “Què hi ha darrere del
teu mòbil?”

Activitats
Jornada d’EERR “Quin cost té realment
l’energia?”

Aquesta tasca s’ha dut a terme a través de
tallers educatius a escoles i altres activitats
per infants i joves. A partir de 2015 ens vam
plantejar obrir-nos a un públic més ampli dins
les rodalies de Girona. Així doncs, hem realitzat
xerrades i ponències, i tallers a centres cívics,
dirigits a un públic adult i universitari.
Hem seguit col·laborant amb la Caseta de
la Devesa, un centre d’Educació Ambiental
i Recursos Educatius de la ciutat de Girona,
per organitzar l’activitat de “El Mercat de
Productes de l’Hort”, una de les activitats on
més impacte aconseguim cap a la ciutadania
més jove de la ciutat. També, dins del marc
del projecte de cinema solidari del sector de
cooperació de l’Ajuntament de Girona, hem
col·laborat aportant diferents documentals
que mostren la fragilitat cultural de les
comunitats amazòniques i els impactes de les

L’acte va acabar amb una pica-pica solar per
donar a conèixer ESF a la universitat.

Com cada any, vam portar durant un mes
sencer, l’exposició i la vam moure per
diferents punts de la Universitat de Girona.
La inauguració va anar acompanyada d’una
xerrada sobre les problemàtiques d’extracció
dels minerals que formen part del nostre
mòbil.

L’Observatori pel Deute en la Globalització ens
va acompanyar per denunciar el funcionament
del sistema energètic actual. A continuació
es va passar el documental “Les nostres
energies”, per sensibilitzar al públic gironí.

Ponència “Coneixes l’APE?”
La Maria Campuzano, de l’APE i companya
d’ESF, va exposar el paper de l’APE contra la
situació de pobresa energètica a Catalunya
i la mala gestió del servei per part de de les
empreses elèctriques i gasístiques de l’estat,
que es beneficien a costa dels drets humans
dels ciutadans.

Disseny d’un projecte d’electrificació amb
turbina pico hidràulica a la comunitat Rayu
Pakcha, a l’Amazòcia equatoriana.

Dos voluntaris del grup van exposar a
la Facultat Politècnica de la UdG la seva
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Grup Girona

Una nova cultura de l’energia és posible (fase IX)
El dret humà a l’aigua i el sanejament

experiència en un dels nostres projectes sobre
instal·lacions fotovoltaiques i altres renovables
a l’amazònia Equatoriana.

amb Aigua És Vida – Girona, per parlar de la
gestió de l’aigua a la ciutat.

hem estat a 7 centres educatius de la ciutat de
Girona.

Tallers a escoles i instituts sobre EERR

Fira de la Ciència

Cicle de xerrades “Un altre model és
possible”

El mes d’abril vam participar a la Fira de la
Ciència, adreçada a nenes i nens de 4 a 7 anys.
La iniciativa de l’Ajuntament de Girona neix
el 2008 i hi participen 16 escoles de Girona i
rodalies. Com a ESF vam oferir els nostres
tallers educatius sobre la problemàtica del
petroli i les EERR com a alternativa.

Al maig vam participar a la jornada del mercat
dels horts, on les nenes i nens de les escoles
que hi participen venen els productes que han
recol·lectat durant l’any en els seus horts. ESF
hi vam participar dinamitzant tallers amb EERR
i jocs de sensibilització per fer de la jornada
quelcom divertit i organitzat. És una de les
nostres activitats estrella, ja que tenim un
impacte molt gran, interactuant amb més de
500 alumnes gironins.
Cicle de cinema solidari
Hem participat al cicle de cinema solidari de
l’Ajuntament de Girona, dinamitzant el passi
dels documentals Redes de Dignidad i Mujer
Papagallo, on s’explica la problemàtica de les
comunitats indignes amazòniques a causa de
les extraccions petroleres.
____________________________________________________
El dret humà a l’aigua i el sanejament

El mercat dels productes de l’hort
El mes de novembre vam organitzar un cicle
de xerrades, una per cada setmana, per parlar
i debatre amb diferents ponents sobre quines
alternatives existeixen al model capitalista
actual. Vam comptar amb la col·laboració de
Setem, per parlar sobre alternatives al model
de consum de roba, amb Ekona i SOM Energia,
per fer front a l’oligopoli energètic, i per últim,

Memòria d’activitats 2016 · ESF

Hem seguit realitzant els nostres tallers on
ens presentem com a ESF Girona, donem
a conèixer la situació del model energètic
actual, els problemes de l’extracció de petroli
de manera global, i ho relacionem amb els
nostres projectes a l’Equador. Els tallers
sempre s’acompanyen d’una part pràctica
on es permet interactuar amb plaques solars,
tèrmiques i forns solars. Durant aquest curs

Amb aquest projecte preteníem visibilitzar
el conjunt d’esforços que s’estan fent des de
la societat civil gironina i les administracions
públiques per superar la Crisi Mundial de
l’Aigua i garantir el Dret Humà a l’Aigua i el
Sanejament, reconegut per la ONU el 2010
però encara lluny de ser una realitat.
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Grup Girona

Una nova cultura de l’energia és posible (fase IX)
El dret humà a l’aigua i el sanejament

Així doncs, hem donat a conèixer els impactes
positius que està generant una realitat tant
necessària i invisibilitzada com és la política
de cooperació internacional descentralitzada
en aigua i sanejament, a partir d’un conte que
posa en context la feina que realitza el grup
ESF-Tarragona a l’Equador, d’una manera
entenedora i impactant per als més petits de
la ciutat, que són els qui en un futur hauran de
vetllar pel bé d’aquest apreciat i escàs recurs.
D’altra banda, s’ha seguit treballant amb els
membres actius de la ciutat que s’involucren
per l’aigua, com l’associació Aigua és Vida, o la
participació a diferents xerrades i trobades per
l’aigua que s’han dut a terme aquest any a la
ciutat de Girona. Creiem en un model de gestió
pública, que fomenti la participació ciutadana,
la cooperació i la sostenibilitat del recurs.

hidrològic a nivell català. Vam tenir el plaer de
comptar amb els amics d’Aigua és Vida –
Girona.

treballat. L’objectiu del conte és conscienciar
sobre les problemàtiques de les indústries
extractives, que afecten a la qualitat de les
aigües i al bon funcionament ecosistèmic.
Després es va fer una petita reflexió sobre el
conte: relació sud-nord, com ens afecta i les
possibilitats de canviar la situació.

Rahola. L’acte va tenir molt bona cabuda a la
ciutat, amb un gran nombre de participants.
L’acta es va acabar amb una reivindicació que
es va fer a la porta de l’ajuntament de Girona,
per reclamar la re-municipalització del servei
de l’aigua i l’assegurança d’una bona gestió
mediambiental.

Palanganada pel Ter
El 4 de juny vam participar i coordinar
la palanganada pel Ter, amb l’objectiu
de manifestar-nos en contra els cabals
mínims imposats per al Ter. Aquest tipus
de planificació hidrològica només mira en
benefici del transvasament per abastir l’àrea
metropolitana de Barcelona, i sobre-explota
el riu sense permetre el bon funcionament
ecològic del riu

Participació al Fòrum Social Català
El 16 d’abril es va participar al fòrum
social català, a la biblioteca Carles Rahola.
Diverses entitats van abordar alternatives
al model capitalista actual. Principalment
es va parlar del canvi climàtic, del dret a la
lliure informació, de la gestió de l’aigua,
de les desigualtats socials i ambientals, de
l’economia solidària, de l’autogestió dels
ateneus populars i de la necessitat d’acollir
refugiats a Girona. L’objectiu de la trobada era
donar una visió crítica de la realitat, i cercar la
creació d’autogestió i alternatives. La trobada
va començar amb una marxa iniciada a Plaça
Independència, fins a la biblioteca, per donar
a conèixer el Fòrum i convidar a tothom a
participar. Des d’ESF es va participar en una
ponència sobre el del Dret Humà a l’Aigua a
Girona, sota el títol de L’aigua tèrbola a casa
nostra.

Divulgació de l’exposició “Auka la Granota”
Trobada per la justícia ambiental i social

Activitats
“Quina és la situació de l’aigua a Catalunya?
Vam organitzar una ponència al desembre,
a la Universitat de Girona, per conèixer la
situació de l’aigua a Catalunya. Es va exposar
l’onada de re-municipalitzacions com a
alternativa a la gestió privada, i es va parlar de
la fràgil situació del riu Ter, i la gestió del pla
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Aquest conte que tracta sobre el dret humà
a l’aigua a través de la història d’una granota
de l’amazònia, d’Orellana, província on ESF ha

El 19 de març es va participar a la trobada per la
justícia ambiental i social, a la biblioteca Carles
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Grup Universitat

“El grup Universitat està format per estudiants de
diferents facultats catalanes amb la voluntat de
sensibilitzar la universitat en temes socials”.
Les activitats del grup universitat són diverses i
s’organitzen segons les possibilitats i voluntats
de la gent que hi participa activament. Algunes
són:
• Cicles temàtics: Xerrades sobre temes
d’actualitat, que poden interessar a la
comunitat universitària.
• Passi de pel·lícules i documentals que
apropen a altres realitats del nostre món i
criden l’atenció sobre les desigualtats.
• Sobirania alimentària: Es pretén fomentar
un consum crític i responsable fent difusió
de les alternatives que ofereixen el consum
agroecològic, les cooperatives de consum
i el comerç just. Seguint aquestes línies, el
grup universitat treballa en incidir sobre el
servei ofert a les seves facultats.
• Contacte amb entitats externes per a
campanyes i projectes conjunts.

de Jóvens en les seves accions: primerament
defensant només l’Ebre i el seu delta.
Finalment, amb la identitat ebrenca generada,
extrapolant la lluita a les quatre comarques
que formen les terres de l’Ebre i a temàtiques
ambientals més enllà del riu. Per exemple,
la lluita eòlica del Montsià, o la oposició a
les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós o el
cas Castor.				
Finalment, es va donar una perspectiva global
sobre la gestió de l’aigua, que ara per ara és
majoritàriament privada. Es van donar moltes
dades concretes sobre l’aigua com ara que el
74% de l’aigua de Catalunya és subministrada
per Aïgues de Barcelona (Agbar), empresa
privada.

Cucanya + Jornada de l’Escola de Camins
(DAEC)
Vam fer una activitat (la cucanya) a la
universitat de camins per conscienciar sobre
el problema existent en molts països sobre
l’accés a l’aigua. La cucanya consistia en porta
una garrafa al cap, representant un càntir i ha
de fer un circuit.

Dinar ecològic a la Festa de l’Escola
Es va organitzar un dinar ecològic, tabulé
de cous-cous boníssim. Tots els ingredients
eren productes ecològics. Va tenir molt bona
rebuda i va ser una oportunitat per totes
aquelles persones que ens van voler conèixer.
Taller + Documental ‘Las Damas Azules’

També vam ficar un stand per explicar la
defensa dels drets humans al nord i al sud,
juntament amb els projectes i els grups de
voluntaris que formem part d’ESF.
En la foto surten l’Arnau (membre d’ESF
universitat) i la Gaia D’Èlia (membre del grup
d’aigua).

L’Ebre en lluita
A càrrec de Martí de Jovéns de les terres de
l’Ebre, Matilde Font de Plataforma en Defensa
de l’Ebre i Míriam d’Aigua és Vida.
Com a introducció, es va fer un passi del
documental de la Directa.
Començant la xerrada es va fer una breu
contextualització històrica sobre les lluites que
ha tingut l’Ebre i sobre la formació de Jóvens
en aquest període. Es va explicar l’evolució
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Taller sobre els principis bàsics del dret humà
a l’aigua:
Es van respondre i debatre les següents
preguntes: Com ens afecta a nosaltres
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Grup Universitat

“El grup Universitat està format per estudiants de
diferents facultats catalanes amb la voluntat de
sensibilitzar la universitat en temes socials”.
Xerrada Presentació
Fronteres Universitat
l’escassetat d’aigua? Quins problemes tenim
a Catalunya o Europa? Què creiem que ha de
complir el dret humà a l’aigua?
Per què lluitar pel dret a l’aigua? Com
afecta la lluita a les dones? Quines són les
problemàtiques i què fa Enginyeria Sense
Fronteres?
Documental i debat obert:
Passi del documental ‘Las damas Azules’
realitzat per Enginyeria Sense Fronteres on
es va donar a conèixer una del es principals
problemàtiques de l’aigua amb les defensores
del seu dret humà, en la zona de Cajamarca,
el Perú.

Enginyeria

Sense

Al inici del curs 2016-2017 vam aprofitar per
donar-nos a conèixer als estudiants de la
universitat. Per això vam realitzar una xerrada
de presentació per explicar qui som, què
fem, els projectes que es duen a terme des
d’Enginyeria Sense Fronteres i la presentació
del Grup de Consum. Els objectius són tant
captar nous voluntaris com donar a conèixer
la nostra activitat.
Conferència accident nuclear de Palomares

Per tal de donar a conèixer l’accident nuclear
de Palomares i recordar-lo ara que fa 50 anys
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vàrem organitzar una conferència amb Israel
Leví Aragón. L’acte el vàrem organitzar amb la
col·laboració de SomEnergia (Aurora i Roger).
Grup de Consum
Impulsem el Projecte del Grup de Consum de
l’ETSEIB, 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.

Les fruites i verdures que arriben cada
setmana venent de l’hort de Més Fresques que
un Enciam
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Grup Gènere’t

“Som una associació feminista que lluitem per assolir la
igualtat de gènere tant en el funcionament intern com
en el nostre treball amb altres col·lectius”.
ESF és una associació feminista que lluita
per assolir la igualtat de gènere i està
compromesa amb la definició de polítiques
transversals amb perspectiva de gènere, tant
en el funcionament intern de l’organització
com en el nostre treball amb altres col·lectius.
Arran de la necessitat de treballar el gènere a
nivell transversal, tant a l’interior de l’entitat
com als projectes, es va engegar el grup
Genere’t a la primavera del 2016. Aquest està
format per membres dels diferents grups i
campanyes, és un grup mixt i té l’objectiu
d’oferir un espai de cures i garantir una visió
de gènere en el funcionament intern i extern
de l’entitat.
Per això el grup durant el 2016 va treballar en
la definició de les seves tres línies principals
de treball. La primera línia es desenvolupa a
les reunions del grup, on ens empoderem
personalment a través d’un espai de gestió
emocional on podem compartir les nostres
experiències, estats emocionals, problemes
personals i inquietuds, a més d’assistir a
formacions i fer retorn a la resta de companyes.
A partir d’aquest espai d’obertura i formació
es treballa la segona línia de visió de gènere
en el funcionament intern de l’entitat, al dia a
dia, reunions, assemblees, activitats, trobades,
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difusió, etc, generant espais de resolució de
conflictes, confiança, compartir inquietuds,
formació i generant reflexions.
Tot això amb l’objectiu final de la tercera
línia, la identificació de la visió de gènere ens
els projectes i campanyes de l’entitat, fent
seguiment, activitats amb els diferents grups,
publicació d’estudis, i més.

tasques que creiem que havia de tenir el
grup de gènere, vam plantejar-nos qüestions
de gènere i reflexions, i com treballar el
gènere a l’entitat, les metodologies i accions
a definir. A partir d’aquesta primera activació
hem anat definint-nos com a grup, formantnos en metodologies de cures a les entitats
i començant a encaminar-nos en la visió de
gènere.

En relació a això darrer, hem acompanyat al
grup de Moçambic en col·laboració amb el
Centre d’ Estudis Africans, en el seguiment de
l’ elaboració de contingut de l’ Estudi de base
en Igualtat de Gènere en les comunitats rurals
de la província de Inhambane (Moçambic), En
un manual Introductori de Gestió Comunitària
de l’ Aigua per Orellana (Equador) i en l’estudi
sobre “Desigualtat de Gènere i pobresa
energètica”. Aquest procés ens ha enriquit
molt i ens ajuda a qüestionar-nos quin model
de cooperació volem, quines connexions
entre trobem entre gènere, pobresa i
desenvolupament i què cal deconstruir per
posicionar-nos i continuar treballant en el
nostre compromís de transformació social
tant al Nord com al Sud.
Aquest any 2016 també hem realitzat un
primer taller de reflexió amb tots els membres
de l’entitat en el que vam llistar un recull de
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Assessories Tècniques
Dins les nostres accions, quan una altra entitat,
institució i/o col·lectiu es posa en contacte
amb nosaltres demanant-nos suport per dur
a terme alguna acció específica emmarcada
en el seu projecte, el nostre equip de persones
expertes a la nostra base social, amb àmplia
experiència laboral nord i sud, es posa en
marxa per donar acompanyament i suport en
aquella demanda específica, en el marc del
que anomenem una assessoria tècnica.
De la nostra experiència en projectes de
cooperació i del ric aprenentatge amb les
diferents sòcies locals amb les que hem
anat madurant el nostre discurs, creiem
fermament que aquestes col·laboracions
puntuals són oportunitats per anar refermant
el nostre discurs transformador més enllà de
la component tècnica, perquè tan important
és el que es fa i com s’identifica el suport
tècnic a brindar, com el com es fa i la manera
com es cuiden els processos i les persones
involucrades.
Durant aquest 2016 hem participat en una
avaluació intermitja de la mà d’ OXFAM en un
Programa de treball de Ciutadania activa a El
Salvador, en temes de sobirania alimentària,
gènere i accés a l’ aigua, amb l’ objectiu d’
obtenir conclusions, recomanacions i lliçons
apreses per incrementar l’ eficàcia i eficiència
del Programa en les fases posteriors de la seva
implementació. Per tant el nostre equip d’
expertes, La Mireia i la Bàrbara, han identificat
en el els avenços realitzats en termes d’
equitat de gènere en els espais de presa de

Memòria d’activitats 2016 · ESF

decisions, empoderament i
delegació de les dones en els
espais externs, així com en els
avenços assolits en incidència
política
per
les
sòcies
contraparts i les associacions
de base.
Amb Madre Coraje, en
un
estudi
de
recursos
i necessitats hídriques al Districte de
Chigubo a Moçambic, Una de les principals
característiques d’aquesta zona, és l’existència
d’aigua salina en el subsòl, dificultant
l’objectiu de donar accés a aigua potable a la
població local, que viu en una situació crítica,
com manifesten tant les autoritats locals com
les organitzacions presents a la zona. Madre
Coraje ha demanat suport a ESF, de la mà de la
Maria, Paulo i Àlvaro, per realitzar un estudi
que ha permès establir un ordre de prioritats
i una metodologia d’ implementació, per
millorar les condicions d’ accés d’ aigua a la
zona, tot presentant alternatives per millorar l’
abastament, viables tècnica i econòmicament.
Amb Arquitectura Sense Fronteres, també
a Moçambic. hem brindat suport en el seu
projecte de desenvolupament i implementació
de metodologies cadastrals inclusives a les
ciutats de Manhiça, Inhambane, Maxixe i Xaixai, concretament, la Marta ha recolzat en l’
elaboració del document cadastral base i ha
proposat un ventall de solucions aplicades
allà on s’han detectat problemes en la
transferència de dades aixecades.
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Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
Durant aquest any la campanya ha donat
continuïtat a les línies de treball engegades en
els darrers anys per lluitar contra la pobresa
energètica, promoure alternatives des de l’àmbit
local per recuperar el control de l’energia i a
nivell internacional denunciar els impactes dels
tractats de lliure comerç. Aquestes línies d’acció
s’han continuat duent a terme treballant en
xarxa amb altres organitzacions i plataformes
de les que formem part com l’Aliança contra
la pobresa energètica (APE), la Xarxa per la
sobirania energètica (XSE) i la campanya contra
el TTIP a Catalunya. Així en el treball de la lluita
contra la pobresa energètica s’han dut a terme
activitats de sensibilització com un mural al
barri del Besós a càrrec d’en Kamil un artista
del graffiti per tal de visibilitzar que la pobresa
energètica va molt més enllà de la pobresa i
que és un problema d’un oligopoli que tracta

l’accés als serveis bàsics com un negoci enlloc
de com un dret. També s’han realitzat activitats
de formació com el seminari europeu sobre
pobresa energètica on vam portar experiències
de França, Regne Unit, Grècia i Bèlgica per
conèixer com altres moviments socials lluiten
contra la pobresa energètica des d’altres
països. Així s’ha continuat amb la investigació
amb dos estudis relacionats amb l’impacte
de la pobresa energètica en les dones i un
segon comparant diferents propostes de lluita
contra la pobresa energètica que es duen a
terme a diferents països europeus. Per últim,
s’ha continuat amb el seguiment de polítiques
públiques relacionades amb aquesta matèria
i en concret amb l’aplicació a Catalunya de la
llei 24/2015 que tot i la resistència per part de
les companyies subministradores a complirla i de l’administració en exigir-la s’han
aconseguit aturar més de 30.000 talls de
subministrament a Catalunya.
Pel que fa al treball amb la Xarxa per la
sobirania energètica s’ha concentrat en
buscar vies per recuperar el control de
l’energia des del municipi i en aquest
sentit s’ha donat seguiment i difusió a
la proposta municipalista que va fer la
xarxa i s’ha continuat treballant en la
idea de potenciar el paper del municipi
en la distribució elèctrica. En aquest
sentit, es van organitzar unes jornades
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al mes de febrer que es van fer coincidir amb una
assemblea de la XSE on vam conèixer diferents
experiències de distribuïdores locals públiques
històriques i quin era el seu paper davant
qüestions tan claus com la pobresa energètica
o la participació de la ciutadania a l’hora de
prendre decisions. Continuant amb el treball de
la Xse es va realitzar la tercera edició del VOLT,
un seminari itinerant que durant 3 dies es va
presentar la proposta de fer un judici popular
al Castor, es va visitar el polígon petroquímic de
Tarragona de la mà de la Plataforma cel net i la
indústria química de Ercros a Flix.
Per últim, pel que fa a la Campanya No al TTIP,
CETA i TiSA, el 2016 ha sigut un any intens. La
imminent aprovació del CETA al Parlament
Europeu, prevista pel primer trimestre del 2017,
i les nombroses rondes de negociació del TTIP
feien necessari intensificar les accions i buscar
aliances en altres actors socials i polítics. S’ha
portat a terme una campanya de mocions, a
la qual s’han sumat més de 2.300 municipis
i regions de tota Europa, declarant-se zones
lliures de TTIP, CETA i TiSA. ESF ha contribuït
a la promoció de mocions fent xerrades als
municipis i consistoris que han demanat més
informació sobre els mecanismes i impactes
dels tractats de lliure comerç (TLCs). També
hem contribuït a la presentació de la resolució
d’oposició als TLCs al Parlament de Catalunya,
aprovada al setembre.

Durant l’any, la Campanya ha tingut dos actes
centrals en els quals ESF ha contribuït activament
a la seva organització i difusió. El 21-22 d’abril,
va tenir lloc la primera trobada paneuropea de
municipis lliures de TLCs. Encapçalada per les
autoritats locals de Barcelona, uns 40 alcaldes
i alcaldesses, com de Birmingham, Grenoble i
Madrid entre d’altres van signar una declaració
d’oposició:
https://www.ttip-free-zones.eu/
node/70. El segon gran acte de la campanya
ha sigut la cadena humana del 15 d’octubre a
Barcelona. Una cadena humana que va aplegar
més de 6.000 persones. Aquesta acció va servir
per donar a conèixer el CETA i manifestar la
nostra oposició a l’aprovació al Parlament
Europeu.
A més ESF ha participat amb ponències en
diverses formacions a formadors, que serveixen
per generar materials i relat per xerrades de
difusió i sensibilització que fan els membres
de la campanya. S’han celebrat dues jornades
internes de formació, una al març amb una
ponència sobre el CETA i una altra al juliol sobre
impactes a PIMEs i Compra Pública.
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El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
Aquesta jornada es va organitzar conjuntament
amb la xarxa per la sobirania energètica i va
inspirar el treball de la Xse en aquest sentit.

Activitats
Jornada Fem fora l’oligopoli
reapropiem-nos de la distribució

energètic:

El 5 de març van tenir lloc les jornades que van
aplegar una seixantena de persones on el tema
central era com recuperar el control sobre la
distribució elèctrica. En aquestes jornades es
va fer un repàs sobre el marc jurídic actual per
tal de veure quines podien ser les vies per re
apropiar-se de la distribució i es van conèixer
experiències de distribuïdores locals privades i
publiques i les seves polítiques tant en matèria
de pobresa energètica com en altres aspectes
que porten cap a la sobirania energètica.
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Primera trobada Paneuropea de municipis
lliures de TTIP
La trobada es va celebrar el 21-22 d’abril. Es
va fer una crida a tots els municipis i regions
d’Europa que havien aprovat declaracions
contràries als TLCs. La trobada va aplegar més de
40 alcaldes i alcaldesses i més de 200 persones
representants de diferents moviments socials,
camperols, sindicats i formacions polítiques,
així com representants al Parlament Europeu.
La trobada va servir per crear una aliança entre
els municipis que van acordar una Declaració
d’oposició i seguir treballant conjuntament.
Mural
pobresa
energètica:
monopoli
energètic
El 3 juliol es va realitzar un mural al barri del
Besós amb la intenció de denunciar que la
pobresa energètica no és només una qüestió de
pobresa si no que va molt més enllà i té molt a
veure amb el model de gestió de serveis bàsics
que tenim privatitzat i concentrat en poques
mans. Aquest fet fa que l’accés als serveis
bàsics d’aigua i energía, en lloc de tractar-se
com a drets humans, es tractin com un negoci.
L’activitat de denuncia i sensibilització va
aconseguir aplegar a més d’una seixantena de
persones i a part d’activitats de pintura per nens

i la realització del propi mural es va organitzar
també una paella popular.
Seminari europeu sobre pobresa energètica i
talls de subministrament
Aquest seminari va tenir lloc el 8 d’octubre del
2016 i va estar precedit d’una reunió interna

seu de la Comissió Europea a Barcelona (Pg. de
Gràcia). Es va fer una crida a tots els moviments
socials, de tots els sectors, que es van organitzar
per trams. L’acció pretenia donar a conèixer el
CETA entre els moviments socials i manifestar la
nostra oposició. L’objectiu es va assolir amb una
participació d’unes 6.000 persones.
Volt III
Del 29 al 30 d’octubre va tenir lloc la tercera edició
del volt que va aplegar gairebé un centenar
d’activistes que durant 3 dies van conèixer la

amb els moviments que es van convidar per tal
de donar a conèixer la lluita contra la pobresa
energètica que està tenint lloc a Catalunya
així com conèixer la d’altres països. Es van
aplegar experiències de Regne unit, Bèlgica i
França així com acadèmics com el Director de
l’observatori europeu de pobresa energètica,
Stefan Bouzarovsky, per tal de compartir la
situació de pobresa energètica a nivell europeu
i les diferents estratègies per combatre-la.
L’assistència al seminari va ser d’unes 80
persones.
Cadena Humana 15O
El 15 d’octubre es va organitzar una cadena
humana que començava a l’ambaixada del
Canadà (Pl. Catalunya) i finalitzava davant la

lluita de diferents col·lectius contra el poder
de les transnacionals energètiques. L’objectiu
va ser fer un recorregut per projectes amb
greus impactes socioambientals a la província
de Tarragona, com és el complex químic de
Repsol, la fàbrica d’Ercros a Flix o el projecte
d’emmagatzematge geològic de gas Castor.
El VOLT va generar un “espai de convivència
mòbil” que va transitar per diferents llocs amb
problemàtiques socioambientals o alternatives
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al model imperant, amb l’ànim d’escoltar els
territoris i aprendre des de les persones que
hi viuen i en pateixen els impactes, per establir
treball col·lectiu i agendes d’acció comunes.

la informació necessària per elaborar-lo. Les
conclusions de l’estudi es van compartir en
el marc del seminari europeu sobre pobresa
energètica el 8 d’octubre.

Desigualtat de gènere i pobresa energètica
Aquest estudi tenia com a objectiu posar sobre
la taula que la pobresa energètica te un impacte
especialment greu en les dones i posar sobre
la taula la necessitat de que les polítiques

Pobres energètica i models de gestió de
l’aigua i l’energia a la UE
Aquest segon estudi tenia com objectiu
conèixer propostes que s’han fet tant des
de la Unió Europea com des dels països que
en formen part en la lluita contra la pobresa

sobre pobresa energètica tinguin incorporada
la perspectiva de gènere. Així Irene González
Pijuan, l’autora de l’estudi va realitzar diverses
entrevistes a dones que formen part de l’APE
així com a serveis socials de l’Ajuntament
de Barcelona per tal d’extreure les dades i

energètica. L’estudi fa un repàs de les mesures
implementades agrupades en diferents enfocs
des de l’eficiència energètica, l’enfoc de drets,
protecció contra els talls o suport financer, entre
altres. La Mónica Guiteres autora de l’estudi va
basar la seva recerca en l’estudi de les polítiques
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europees en aquesta matèria així com dels
moviments socials que en diferents paísos han
forçat a les administracions a implementar
mesures contra aquesta problemàtica. Les
conclusions de l’estudi es van presentar també
en el marc del seminari europeu el 8 d’octubre.

Execució
75.949,99 €
Finançadors
ACCD (consorci DESC), AjBcn, Aj.Bcn
(consorci ODG), Aj. Tgn, Aj.Girona, Conveni
Ajuntament Barcelona Area drets socials
(consorci DESC, PAH, ESF i APE)
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Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia
L’any 2016 ha estat un any on les activitats de la
campanya d’aigua han seguit amb la tendència
de fort treball local ja dibuixada al 2015. En
aquest sentit, aquest any ha representat un
punt d’inflexió en la gestió de l’aigua a nivell
català i estatal degut a diversos fets.
Al març el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va anul·lar el contracte de l’empresa
mixta que abasteix d’aigua 23 municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A
l’abril el municipi de Collbató va recuperar
la gestió del servei. Al novembre es reunien a
Madrid alcaldes de grans ciutats com Madrid,
Barcelona i València i algunes operadores
d’aigua pública per celebrar una trobada de
ciutats per l’aigua pública, una iniciativa fins
ara inèdita. I finalment, al desembre, el ple de
Terrassa va decidir apostar per recuperar el
govern del servei després de 75 anys de gestió
de l’empresa privada Mina Pública de Terrassa
(35,3% propietat d’Agbar).
A Barcelona, la remunicipalització de l’aigua va
ser la segona proposta d’actuació més votada
del procés participatiu per elaborar el Pla
d’Actuació Municipal (PAM). I al Novembre es
van aprovar dues mocions per tal d’estudiar la
municipalització de l’aigua a Barcelona. A més,
ha augmentat la sensibilitat respecte a l’aigua
i a la gestió pública, i també hem constatat
un augment en la presencia als mitjans de
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comunicació oficials, amb la gravació de dos
programes documentals a TV3 sobre l’aigua a
Barcelona i a Catalunya.
Per tal d’acompanyar i impulsar aquests
processos s’ha treballat amb la plataforma
Aigua és Vida. La plataforma va començar
l’any destapant la manca de contracte d’aigua
entre l’empresa mixta d’aigües d’Igualada
(Aigües de Rigat) i l’Ajuntament. El dia Mundial
de l’aigua es va realitzar el llançament d’una
mini-guia de remunicipalització que explica els
primers passos que s’han de dur a terme per
tal de conèixer com es fa la gestió de l’aigua

en un municipi, i quins passos fer per tal de
treballar per la remunicipalització de l’aigua.
Amb aquest canvi d’escenari, una de les línies
que han agafat força ha estat com implementar
el control social en la gestió pública de l’aigua,
impulsant conjuntament una jornada i un taller
internacional a Terrassa. En el marc del debat
ciutadà que s’ha realitzat a la tardor anomenat
“Parlem de l’Aigua”. Els dos esdeveniments
pivotaven a través de la temàtica Ciutadania i
Gestió de l’Aigua, i concretament volien apuntar
a respondre la pregunta Com impliquem
activament a la societat en la gestió urbana de
l’aigua?
En menor mesura, també
s’ha treballat amb l’Aliança
contra
la
pobresa
energètica per tal de donar
a conèixer la problemàtica
al voltant de l’aigua. S’ha
realitzat un vídeo anomenat
“Recuperem l’aigua” donant
veu a afectats per la manca
de subministrament d’aigua a
casa seva, i actors socials que
treballen per tal de fer front a
aquesta problemàtica.

de treball de l’aigua del fons català de
cooperació al desenvolupament, realitzant
amb èxit el primer seminari semi-presencial
sobre El dret humà a l’aigua i el paper dels
municipis per tal de reflexionar al voltant del
paper dels municipis en l’acompliment del Dret
humà a l’aigua i poder seguir treballant per la
implementació del mateix. Així com s’ha fet
seguiment dels partenariats público –públics
que estan realitzant municipis catalans com ara
l’Ajuntament de Barcelona amb Betlem i Gaza.
A nivell internacional s’ha treballat amb el
moviment europeu de l’aigua, participant a una
trobada de treball a Brusel·les al Juny, per tal de
posar en comú les lluites als diferents països
de la UE, compartir estratègies, solidaritat
i objectius. Així com s’ha participat de les
reunions per skype que s’han fet durant l’any
per tal de fer seguiment de la implementació
de la Iniciativa Ciutadana Europea. També
s’ha treballat estretament amb la Red de Agua
pública, participant en les reunions que s’han
fet a nivell estatal i en la trobada de ciutats
celebrada a Madrid al Novembre.

S’ha continuat participant
i donant suport al grup
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Activitats
Aigua és Vida
• Es va inaugurar el cicle “Parlem de l’Aigua”
a Terrassa amb unes jornades internacionals
amb el títol “ S’escriu Aigua, es llegeix
democràcia”. La jornada tractà de visibilitzar,
a través de casos concrets que existeixen i
funcionen, com es pot practicar el control

de París. Nàpols a través d’un representant
del moviment ciutadà Acqua Bene Comune
(ABC. Còrdova, a través d’un regidor del
municipi i Olesa de Montserrat amb la
participació del gerent de la cooperativa
d’aigües del municipi (La Comunitat Minera
Olesana).
• S’ha participat en dos programes documentals
sobre el negoci de l’aigua a Catalunya.
• S’han realitzat comunicats i xerrades
denunciant i donant a conèixer la situació de
l’aigua a Catalunya.
Aliança contra la pobresa energética
Recuperem l’Aigua per visibilitzar i denunciar
la situació de mancança que pateixen
moltes famílies de subministrament d’aigua,
especialment aquelles que viuen en habitatges
recuperats.Al vídeo hi participen diferents
actors socials i es preten donar a conèixer el
problema que suposa per a les famílies el fet
de viure en un habitatge recuperat sense accés
als subministraments bàsics, donant veu a
persones afectades per aquesta problemática
i a col·lectius i professionals que treballen per
combatre aquesta situació.

ciutadà en una gestió pública de l’aigua. Es
va dividir en tres blocs: gestió, transparència i
participació i presa de decisions. Els casos que
es van presentar a través de representants
dels diferents municipis van ser: París amb
una representant de l’Observatori de l’Aigua
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Global Water Operators Partnership Alliances
(GWOPA)
Participació al comité directiu i reunions
de seguiment. Participació a les trobadas
impulsades per GWOPA i AEOPAS a Gijón i a

Córdova per tal d’impulsar partenariats público
públics entre operadors d’aigua.
Llançament de l’estudi “Com garantir
l’assequibilitat del Dret humà a l’Aigua i al
Sanejament mitjançant les tarifes

L’objectiu d’aquest estudi és definir que és
el dret humà a l’aigua i al sanejament i les
obligacions que se’n deriven per després
incidir en la seva implementació. Per això, es
posen en valor diferents iniciatives i projectes
de cooperació municipal descentralitzada
dirigides a promocionar i garantir el dret humà
a l’aigua i el sanejament (DHAS)i es mencionen
determinades polítiques municipals que
incideixen en la garantia efectiva del DHAS.
Seminari “l’Aigua element clau pel
desenvolupament humà”
Elaboració i execució d’un seminari semipresencial sobre El dret humà a l’aigua i el paper
dels municipis, en el marc del treball del Grup de
l’aigua de la Comissió de Municipalisme del Fons

Català al Desenvolupament. El seminari va tenir
per objectiu reflexionar al voltant del paper dels
municipis per a donar suport i impulsar el dret
humà a l’abastament i sanejament de l’aigua,
en el marc d’un enfocament de drets.

La proposta s’estructura en dues parts. Una
primera part adreçada principalment a personal
tècnic de les ONGD i dels ajuntaments, que
vol facilitar els elements clau per iniciar-se en
l’aplicació de l’enfocament de drets als projectes
de cooperació internacional en matèria d’aigua,
amb una part teòrica i una part d’aplicació
pràctica.
La segona part, de caràcter més polític es
va centrar en la reflexió sobre el dret humà a
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l’aigua als municipis, amb reflexions sobre
l’acompliment del Dret humà a l’aigua,
experiències de Partenariats Público-Públics.
Taller internacional: Ciutadania i Gestió de
l’Aigua. Com impliquem activament a la
societat en la gestió urbana de l’aigua?
Conjuntament amb Aigua és Vida, Ecologistes
en acció i la Taula de l’Aigua de Terrassa es va
organitzar un taller el dissabte 23 d’Octubre,
centrat en desenvolupar idees concretes sobre
l’augment de la participació ciutadana en la
gestió de l’aigua a Catalunya. Les principals
aportacions recollides durant el taller es van
recollir en un document de treball que es
va elaborar a partir del taller. Al taller hi van
participar unes 25 persones, amb presencia
d’experts locals, estatals, i internacionals.
Dia Mundial de l’aigua
Març 2016. 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 de la mini-guia de
remunicipalització llançada per la Plataforma
Aigua és Vida.
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Execució
36.632,16 €
Finançadors
ACCD, Ajuntament de Barcelona, Fons
Català de Cooperació, Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona i
Diputació de Lleida
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Comunicació
Pel que fa a la comunicació d’ESF aquest 2016
ha estat un any molt productiu en què hem
impulsat nous canals i processos per arribar
encara més lluny.
Durant el 2016 hem continuat treballant la
comunicació dels nostres projectes al sud
i de les campanyes al nord conjuntament
amb els diferents grups de voluntariat. A més,
hem millorat els processos comunicatius
i agilitzat el flux d’informació amb les
diferents persones expatriades i amb les
seus territorials; així hem aconseguit una
millor calendarització de les nostres activitats
i anar informant periòdicament de l’estat
dels projectes i campanyes i mantenir el web
puntualment actualitzat. En aquest sentit
seguirem treballant per implicar encara a més
al voluntariat en aquests processos.
ESF ha continuat donant suport comunicatiu
a diferents xarxes o plataformes en les
quals participa com són l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, la Plataforma Aigua és
Vida, la Xarxa per a la sobirania energètica o
la campanya contra el TTIP. Hem col·laborat
en l’edició de diferents materials gràfics, en
la planificació i difusió de les activitats tant
en mitjans tradicionals com a través de les
xarxes socials i en l’organització de diferents
esdeveniments.
Les xarxes socials són un dels principals
canals de comunicació de l’entitat. D’aquesta
manera al llarg del 2016 hem seguit treballant
per arribar encara a més persones augmentant
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tant el nombre de seguidores com la interacció
amb les persones que ja ens segueixen. Pel
que respecta a twitter hem acabat el 2016
amb 1.761 seguidores el que ha suposat un
augment de 470 persones i facebook amb
1.306 seguidores amb un augment de 630
persones. Totes dues xifres respecte a inicis
del 2016.
En la nostra intenció d’arribar encara a més
gent hem obert un canal de Telegram per
tal que totes aquelles persones, siguin sòcies
o simpatitzants d’ESF, s’hi puguin sumar i
estiguin al dia dels projectes, campanyes o
activitats que realitzem.
Aquest 2016, per Sant Jordi, hem volgut
felicitar la diada d’una manera especial. Hem
comptat amb la col·laboració de la il·lustradora
Eva Palomar que ha treballat en una felicitació
personalitzada per a la nostra entitat. La
felicitació que ha estat enviada a totes les
persones sòcies a través del mail també
l’hem fet córrer per les xarxes socials i canals

de missatgeria com whatsapp o telegram
aconseguint així donar-li més recorregut a la
felicitació.
A mitjans del 2016 vam començar a treballar
en la nova web de l’entitat. El web que servirà
d’aparador cap a l’exterior per difondre les
activitats també pretén ser un espai on cada
grup pugui penjar-hi els seus materials d’una
manera àgil i endreçada.

El procés, en el que participa el conjunt del
voluntariat, ha estat impulsat per l’equip
de comunicació d’ESF que s’ha encarregat
de treballar en l’estructura, funcionalitats
i disseny de la web. A finals de 2016 els
mateixos grups de voluntariat han començat
a treballar en els continguts dels seus apartats
i a recopilar materials per penjar-hi. Per a la
coordinació de tot aquest procés hem comptat
amb la col·laboració del Jordi Besora que
gràcies a una subvenció del SOC ha treballat
la coordinació amb els diferents grups de
voluntariat per a treballar els continguts de la
web.

començat a treballar en els diferents materials
que utilitzarem. Així, hem contactat amb
l’il·lustrador Joan Turu per tal de treballar la
imatge que ens representarà durant tots els
actes de celebració del 2017.

A finals del 2016 hem aprofitat aquesta imatge
i hem creat uns calendaris de taula que hem
enviat a les entitats o finançadores amb les
quals col·laborem habitualment com a regal de
nadal. El calendari, que manté la imatge d’ESF,
pretén ser, a més, un element que visibilitzi ESF
en espais més enllà dels habituals. A més, hem
donat la possibilitat a les persones voluntàries
d’ESF de comprar i enviar, a través d’ESF,
aquest calendari a qui elles considerin. La bona
acollida d’aquesta activitat s’ha vist reflectida
en les 300 impressions dels calendaris, i els 223
enviaments externs, a banda dels venuts a la
seu directament.

Durant el 2017 ESF celebrarà el seu 25è
Aniversari, és per aquest motiu que hem
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Informació econòmica
Durant el 2016 el pressupost d’ESF ha estat
de 1.244.000 euros. El repartiment de les
despeses durant 2016 ha estat:
• Despeses Sud: 995.480 euros
• Despeses Nord: 103.529 euros
• Despeses Estructura interna: 145.657 euros
Amb aquestes dades, el pressupost d’execució
se situa per sobre el milió d’euros, tal i com ve
succeint des de l’any 2013. Per la naturalesa de
la despesa 643.000 € són despeses a terreny,
430.000 són costos de personal i altres 171.000
€ (serveis professionals, transports, convenis i
consorcis, etc.).
Pel que fa a la distribució de la despesa al
territori les despeses al Sud s’han repartit
entre Perú (10%), El Salvador (28%), Moçambic
(44%) i Equador (17%).
En quant a la distribució de la despesa en
projectes Nord són dues les campanyes que
s’han dut a terme: la campanya d’extractives
amb una execució del 65% del pressupost
Nord, i la campanya d’aigua amb un 35%.
Pel que fa als ingressos, el 90 % correspon a
fons públics d’entre el que destaquen, amb
un 57%, les subvencions d’ajuntaments i
diputacions. Constatant-se l’any 2016 una
davallada de les subvencions de la Generalitat
de Catalunya i de l’AECID. La resta d’ingressos
corresponen a fons privats, ingressos per
activitats i quotes de socis.
Acaudit Auditors ha auditat favorablement els
nostres comptes
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4,06%

1,09%

1,53%

INGRESSOS
FONS PÚBLICS

3,40%

DESPESES
1.123.667

89,93%

PROJECTES SUD

995.480

79,98%

Generalitat

277.348

22,20%

Perú

103.047

8,28%

Ajuntaments i
Diputacions

527.319

42,20%

El Salvador

281.821

22,64%

Administració
espanyola

319.000

Moçambic

436.261

35,05%

Equador

164.099

13,18%

10.251

0,82%

FONS PRIVATS

25,53%

Assessories Tècniques
19.081

1,53%

Col·legis i
Universitats

8.986

0,72%

Altres donacions

5.827

0,47%

Col.laboracions amb
altres
col.lectius

4.268

0,34%

Quotes de socis/es

50.693

4,06%

Ingressos per
activitats

42.440

3,40%

Interessos i
extraordinaris

13.622

1,09%

TOTAL INGRESSOS 1.249.502 €

PROJECTES NORD

103.529

8,32%

Campanya d’
extractives

66.897

5,37%

Campanya d’ aigua

36.632

2,94%

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

145.657

11,70%

89,93%

Origen dels recursos
FONS PÚBLICS
FONS PRIVATS
QUOTES DE SOCIS/ES

TOTAL DESPESES 1.244.666 €

INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

RESULTAT 4.836 €

11,70%

8,32%

79,98%

Destinació dels recursos
PROJECTES SUD
PROJECTES NORD
ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ
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Informació econòmica
Execució Total

Evolució del nombre de persones associades
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Indicadors
Any

Nº de
socis i
sòcies

Entitats
finançadores

Beques

Persones
contractades

2001

124

9

3

3

2002

194

17

4

8

2003

282

19

4

17

2004

441

34

2

12

2005

441

34

8

15

2006

460

33

9

20

2007

573

45

2

19

2008

632

39

4

21

2009

606

40

3

24

2010

612

37

3

28

2011

591

28

3

24

2012

599

33

3

21

2013

529

27

3

12

2014

490

29

2

13

2015

466

24

2

13

2016

513

24

3

14
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