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Presentació

Un any més, totes les persones vinculades

Els projectes al Sud global continuen oferint-

Continuem treballant per a millorar

amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense

nos

aliances

l’intercanvi d’aprenentatges entre els

Fronteres ens retrobem en aquest espai que

internacionals amb entitats de tot tipus,

diferents projectes, per incrementar

és la memòria de l’entitat. Presentem a tota

que enriqueixen la nostra acció i ens obren

el flux de coneixement entre el sud i

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

oportunitats de fer incidència política arreu, tot

el nord, mirant d’avançar tant en el

ens donen suport aquest document que recull

donant suport a les nostres contraparts. Des

contingut de les propostes com en

el resum de la nostra feina durant l’any 2017,

de les campanyes d’aigua i energia continuem

la metodologia de treball. Per a l’any

tant les nostres accions i lluites com la seva

impulsant amb tota la nostra força espais i

vinent, volem disposar de mecanismes

representació econòmica. Hi trobareu els

plataformes com Aigua és vida (AeV), la Xarxa

organitzatius que millorin aquesta

projectes al sud per països, les activitats nord

per la sobirania energètica (Xse) i l’Aliança

relació interna, per a aconseguir una

de diversos grups, les campanyes d’aigua i

contra la Pobresa Energètica (APE). Els eixos

major cohesió amb les aportacions de

energia i les nostres accions de comunicació,

de treball i els plantejaments ideològics que

tothom. La participació del voluntariat

a més de la informació econòmica.

durant anys hem treballat internament i amb

en la definició i avaluació d’estratègies

Aquest any 2017 ha estat especialment

diversos col·lectius estan ara mateix sobre la

i polítiques i en el seguiment dels

rellevant per l’entitat, ja que hem pogut

taula, tant des del punt de vista mediàtic com

projectes és la característica que millor

celebrar els 25 anys en una festa oberta al

polític.

defineix aquesta associació.

nos a seguir endavant amb les activitats que

Durant el darrer trimestre de l’any hem pogut

Volem que hi participeu i hi digueu la

executem i amb la missió i valors que ens van

ampliar l’equip nord amb la incorporació d’una

vostra. Som-hi!

fer unir-nos per primera vegada.

nova alliberada a la campanya d’aigua, que

aprenentatges

valuosos

i

carrer que ha servit per retrobar-nos i reforçar-

dóna suport a la iniciativa ciutadana de l’aigua.
Estem contentes de poder celebrar també

També la campanya d’energia i extractives ha

una millora en la situació econòmica de

donat la benvinguda a una nova alliberada

l’entitat després de la forta davallada d’anys

que fa funcions d’orientació i suport jurídic

enrere. Tot i això, seguim reinventant-nos i

en l’entorn de l’Aliança contra la Pobresa

buscant nous camins per consolidar aquest

Energètica. Finalment l’equip de projectes

procés positiu que, sense dubte, permet un

a seu compta amb una figura de conveni de

desenvolupament de més qualitat en les

pràctiques per a la gestió dels projectes al Sud.

Junta Directiva

nostres activitats.
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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

Som 512 Som 52
persones associades

persones voluntàries

Som 15

persones contractades

canvis i eliminar les causes estructurals de la
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.
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Junta Directiva 2017
A l’Assemblea de socis i sòcies de juny de 2017 es va elegir aquesta Junta per un període de dos anys.

Irene González

Ivan Menal

Raül Cambeiro

Presidència

Vicepresidència

Secretaria i Vocalia Nord

Voluntària de l’associació des de 2004,
ha participat dels grups de projectes sud
de Camerun i d’Argentina, exercint de
Coordinadora Expatriada d’aquest últim entre
2009 i 2011. Actualment participa del grup de
Gènere i de la Campanya d’Incidència El preu
de l’abundància, i reparteix el seu temps entre
la maternitat, ESF i la feina com a professora
de Secundària.

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 Solidària com a tècnic
de projectes.

Miquel Carrillo

Irene Garcia

Tresoreria

Vocalia Gènere

Enginyer Químic per l’Institut Químic de
Sarrià amb més de 15 anys d’experiència en
projectes de cooperació. Ha estat Coordinador
d’Àrees d’ESF, i ha participat en la identificació,
execució i avaluació dels projectes de l’entitat,
així com en assessories tècniques en aigua i
sanejament i energies renovables a Amèrica
Llatina i l’Àfrica, i avaluacions externes.
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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 al programari
lliure, darrerament està cercant com migrar ESF
cap a tecnologies lliures.

Voluntària a ESF des de 2015, inicialment al
grup de la Universitat a la ETSEIB, i actualment
al grup El Salvador i al grup de Gènere, a
través del qual es pretén crear un espai de
socialització d’experiències, formació interna
i transversalització del gènere a l’entitat i als
seus projectes.
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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 de
Bálsamo, Departament de La Libertad
El projecte iniciat a finals del 2016 i finalitzat
a l’estiu del 2017 ha contribuït al fet que les
dones líders i defensores del Dret Humà a
l’Aigua (DHA), organitzades en l’Asociación
de Sistemas Autónomos de Agua Potable y
Saneamiento (ASAPS), s’identifiquin com
a subjectes polítics en la defensa d’aquest
dret, a més d’enfortir les aliances tant amb

estructures territorials com nacionals (a través
del Foro del Agua).
Les defensores formen part de 15
sistemes comunitaris i autogestionats de
subministrament rural d’aigua dels municipis
del Puerto de la Libertad, Santa Tecla i
Huizúcar, del Departament de La Libertad.

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
salvadorenyes, davant la qual les comunitats
s’han organitzat per construir els 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).
A través dels processos de formació de les JA,
es preveu generar canvis cap a la igualtat de
gènere i la no discriminació, tot transformant
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.
Les dones d’aquests 15 sistemes comunitaris
s’han vist amenaçades pel fet de ser dones,
líders, així com pel fet d’oposar-se a la
privatització dels seus sistemes comunitaris
de subministrament d’aigua en zones rurals.
El govern local del Puerto de la Libertad,
defensor de la privatització de l’aigua, va
realitzar un seguit d’accions per apoderar-se
dels sistemes d’aigua, exercint abús de poder
i realitzant agressions com: difamacions,
amenaces, intimidacions i persecució. Com
a conseqüència, el mes d’abril de 2016 es va
produir l’assassinat de dues dones líders de
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les comunitats rurals de la zona; s’ha provocat
l’exili de 5 dones, 2 homes i 1 menor per tal
de garantir 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.
Durant l’execució del projecte es destaca el
paper que han tingut les dones DHA dins el
moviment social en contra de la privatització
de l’aigua en l’àmbit comunitari i nacional,
enfortint les relacions com a col·lectiu i creant
una major identitat de grup. El projecte ha
capacitat, sensibilitzat i creat eines amb
enfocament de gènere que permeten
assegurar la seva integritat física, psicològica
i emocional. Ha augmentat la capacitat
d’incidència mitjançant el coneixement dels
marcs legals i institucionals de l’Estat que
garanteixen el compliment de les seves
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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 de
Bálsamo, Departament de La Libertad
competències, protecció, integritat i seguretat
física de les defensores dels drets humans
(DDHH). Això ha estat possible gràcies a
l’enfortiment col·lectiu que ha seguit la política
de gènere d’ACUA, la contrapart executora del
projecte. Les treballadores d’ACUA, també
identificades com a defensores de DDHH,
han participat en el pla de capacitació en risc,
seguretat i protecció de defensors de drets
humans.
Amb el projecte s’han pogut observar els
següents resultats. En el primer resultat s’ha
observat una millora de les cures i protecció
personal del col·lectiu de defensores del DHA
dels 15 sistemes comunitaris d’abastiment
rural d’aigua. Com a segon resultat s’ha
confirmat la restauració de la integritat
personal de les defensores. I per últim, en
el tercer resultat s’han establert mecanismes
de coordinació i seguiment amb entitats
públiques per tal d’aplicar de mesures
cautelars i provisionals en situacions de risc.
S’han establert tres processos diferents per tal
d’aconseguir aquests resultats i empoderar les
defensores del DHA en primer lloc i, en segon,
lloc a les i els titulars amb responsabilitats tant
d’ACUA com del Foro del Agua.
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1. Durant la primera fase d’acompanyament
a les dones defensores i a l’ASAPS,
s’han elaborat els mecanismes tècnicsoperatius
enfocats
a
enfortir
els
coneixements en matèria de seguretat,
protecció i autocures: anàlisis de risc, pla
de formació en l’autocura per a la gestió
de la salut i la seguretat de les defensores
dels DDHH i protocol de seguretat.
2. En relació al resultat 2, el procés es va
centrar en restaurar la dignitat de les
dones agredides físicament i psicològica.
Una de les activitats fonamentals ha estat
l’atenció psicològica proporcionada a les
defensores del DHA, executada a nivell
individual i grupal; amb una participació de
41 dones, ateses en 3 àrees específiques:
cognitiva, autoestima i habilitats socials.
Aquest resultat d’assistència es va
complementar amb una assessoria i un
acompanyament legal a favor dels sistemes
comunitaris i de les dones defensores
de drets, amb l’objectiu d’obtenir una
protecció legal i una assessoria jurídica per
donar seguiment a les agressions comeses
per l’alcaldia del Puerto de La Libertad.
3. Per últim, es va elaborar una eina que
permet la identificació i vinculació amb
les institucions de l’Estat que tenen les

competències de protecció i defensa de
les defensores de DDHH. Aquesta eina ha
permès que els sistemes d’aigua coneguin
els passos o ruta jurídica a segir per a la
seva protecció en la defensa del dret humà
a l’aigua, i evitar la criminalització per part
de nous actors.
El menyspreu i marginació de les institucions
públiques a la població rural i especialment a
les dones és molt gran. El problema d’aquesta
situació és que s’ha normalitzat per gran part
de la població, penetrant a la societat i, així,
la por paralitza qualsevol acció i reacció. En
aquest sentit, el procés ha estat un èxit: s’ha
consolidat el treball amb les dones defensores
del territori i de l’aigua, empoderant-se com
a titulars dels drets, i s’ha exigit a l’Estat
salvadoreny respecte pels seus drets i la seva
dignitat. A través d’accions d’incidència s’han
posicionat com a ciutadanes amb els mateixos
drets que la població urbana.
Els resultats obtinguts s’han trobat amb les
següents dificultats:
• Algunes de les dones que reben atenció
psicològica, van mostrar resistència al
procés, ja que la càrrega emocional patida
els impedia de participar plenament de les
activitats.
• La situació legal no s’ha resolt, només es

compta amb mesures cautelars i el jutge
encarregat del cas no ha emès la resolució
final.
• Els nivells d’inseguretat i violència policial
han perjudicat l’inici dels processos
restauratius amb les dones violentades.
• A nivell institucional, encara s’està treballant
per establir capacitats i enfortiment, per tal
que l’equip tècnic i les dones defensores
siguin unes persones menys vulnerables i
més resilients.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
79.121,14 €
Termini
Octubre 2016 – Juliol 2017
Desemborsament 2017
69.000 €
Finançador
ACCD
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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 ha finalitzat
a principis del 2017, essent part de la línia
de projectes entorn el Dret Humà a l’Aigua
a El Salvador. S’ha treballat amb ACUA, fent
incidència a nivell nacional amb el Foro
del Agua, conformat per organitzacions
territorials de segon nivell que engloben
les organitzacions locals dels territoris de la
Cordillera del Bálsamo, el Sud d’Usulután i
San Miguel, La Paz, el sud d’Ahuachapán i
Morazán, anomenades Mesas Territoriales.
Per tal de fer incidència a nivell nacional el
projecte va marcar com a objectiu la millora
de la participació de la societat civil en les
polítiques públiques. Per fer-ho s’ha treballat
enfortint les organitzacions de base, les
organitzacions de segon nivell i el Foro del
Agua.
Cada un d’aquests espais
organitzatius
ha
anat
acompanyat d’un seguiment
tècnic de les problemàtiques
ambientals i administratives,
tals
com
diagnosis
de
salinització de fonts d’aigua,
presentació de demandes
davant el Jutjat Ambiental per
denunciar la crema de boscos
per part d’empreses de
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plantació de canya de sucre, seguiment dels
conflictes dels sistemes comunitaris d’aigua
potable a La Libertad generats per l’alcalde de
El Puerto de La Libertad, i d’altres.
Tant en l’àmbit local com territorial s’han dut
a terme un seguit de plans formatius prenent
com a eixos principals l’exigència del Dret
Humà a l’Aigua, la gestió pública i comunitària,
la legislació de l’aigua i la legislació ambiental,
els mecanismes de denúncia, i la incidència
política. Amb l’objectiu d’enfortir la societat
civil en matèries d’incidència i polítiques
públiques i elaborar Plans d’Incidència tant en
l’àmbit local com nacional.
Per tal d’abordar la problemàtica de gènere
en l’incompliment del Dret Humà a l’Aigua,
les dones, tant lideresses com membres

d’organitzacions, han format part d’un procés
d’investigació participativa sobre els impactes
que es generen sobre les dones a causa de la
falta d’aigua. Aquest procés va consistir en
la recopilació de dades de diversos municipis
i estudis realitzats, l’establiment de lligams
entre col·lectius de dones, i l’elaboració d’un
informe donant a conèixer la manca de cap
tipus d’enfocament de gènere en les polítiques
públiques.
En l’àmbit legal les organitzacions s’han
pronunciat davant el sistema tarifari d’ANDA,
han analitzat les deficiències dels marcs
normatius de les lleis de Reg i drenatge
i de la llei Forestal per exigir mesures al
Ministeri d’Agricultura i Ramaderia davant
les problemàtiques que causa la plantació de
canya de sucre per tot el país, han fet formació
sobre els mecanismes de la Llei d’Accés a la
Informació Pública per tal de tenir les eines
per accedir a la informació pertinent en cada
cas de denúncia a presentar, entre d’altres.
En l’àmbit nacional, amb el Foro del Agua, per
tal de reivindicar una regulació legal del recurs
hídric, s’han presentat queixes i denúncies
públiques per reprendre les negociacions
de la Llei General d’Aigües, incloent-hi els
sistemes comunitaris d’aigua i a la població,
s’han establert lligams amb la delegació

de Medi Ambient del FMLN, el Ministeri de
Medi Ambient i Recursos Naturals (MARN),
l’empresa pública de subministrament
d’aigua (ANDA) i el Ministeri de Govern i
Desenvolupament Territorial, per treballar en
el Pla Nacional de Recursos Hídrics, el sistema
tarifàri d’ANDA i el cadastre de Juntes d’Aigua.
A
més,
s’han
presentat
peces
de
correspondència sol·licitant l’exempció del
deute generat pels sistemes comentaris
d’aigua, al no estar contemplats com a tals a la
llei, havent de pagar en conseqüència a ANDA
per fer ús de l’aigua del medi ambient.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
275.000 €
Termini
Gener 2015 – Març 2017
Desemborsament 2017
39.669,47 €
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 es va desenvolupar des del gener de
2016 fins al desembre de 2017 a diverses zones
del país: els departaments d’Ahuachapán
i Chalatenango, i el municipi de Suchitoto.
El seu objectiu ha estat crear mecanismes
per a la participació de la societat civil en la
construcció de polítiques públiques per la
gestió sostenible del recurs hídric, mitjançant
accions de gestió, articulació i incidència.
En l’àmbit local, l’apoderament i enfortiment
de la societat civil s’ha treballat a través de
les Mesas Territoriales de cada departament,
formades per les juntes d’aigua de les
comunitats. En l’àmbit nacional, les accions
s’han desenvolupat a través del Foro del
Agua, una plataforma creada per garantir
el compliment del Dret Humà a l’Aigua a El
Salvador. Juntament amb les organitzacions
que conformen el Foro del Agua, les polítiques
han estat orientades a l’atenció a sistemes
rurals, la resolució de conflictes i a denunciar
les violacions al Dret Humà a l’Aigua, també a
l’àmbit internacional.
L’aportació del projecte a l’equitat de gènere
va consistir en accions enfocades a identificar
les causes i conseqüències de la discriminació
de la dona als processos de gestió i articulació
(sistematització d’experiències) i que van
potenciar la participació activa de la dona a
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un àmbit que l’afecta de manera especial com
és l’aigua, des d’una perspectiva estratègica,
doncs toca tots els aspectes relatius als rols
tradicionals, condició i posició de gènere.
Del 25 al 29 d’abril de 2017, va tenir lloc
a San Salvador el Fòrum Internacional
“Mecanismes de participació de la societat
civil per a l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua
dins de la Gestió Pública i Comunitària”.
El tècnic representant d’ESF, va compartir
aquesta trobada amb representants del Foro
del Agua El Salvador, la Red de Vigilancia
Interamericana para la Defensa y Derecho al
Agua (Red VIDA), la Plataforma de Acuerdos
Público Comunitarios de las Américas (PAPC) y
la Asociación Española de Operadores Públicos

de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
L’objectiu d’aquesta trobada era promoure
l’intercanvi d’experiències i recollir propostes
alternatives sobre la gestió pública i
comunitària d’aigua com a alternativa als
APP (Associaments Públics-Privats), incidir
en l’avenç i aprovació de la Llei General
d’Aigües i liderar iniciatives d’incidència. En
el marc d’aquest esdeveniment van tenir
lloc: el Fòrum Internacional Mecanismes de
participació de la societat civil per a l’aplicació
del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió
Pública i Comunitària; la Trobada Continental
d’Intercanvi
d’Experiències
Conflictivitat
i Amenaces a Defensores i Defensors del
Dret Humà a l’Aigua; i visites territorials
per conèixer problemàtiques, conflictes i
pràctiques organitzatives al
voltant de l’aigua en aquest
país.
També durant l’execució del
projecte, 84 de les 126 juntes
d’aigua van ser declarades
d’interès social, mentre que es
continua treballant per què la
resta aconsegueixen el mateix
estatus. Aquest enfortiment
de les juntes d’aigua va
estar possible gràcies a El
Foro del Agua, qui amb

coordinació amb la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) i el
seu centre de Formació Integral, també va dur
a terme processos de capacitació en sistemes
de gestió, enfocats principalment a la qualitat,
quantitat i assequibilitat de l’aigua, per tal de
garantir el compliment dels principis del Dret
Humà a l’Aigua.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
240.000 €
Termini
Gener 2016 – Desembre 2017
Desemborsament 2017
183.176 €
Finançador
AECID
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Projecte a El Salvador

Millora de la governabilitat de la Gestió Integral de
Residus Sòlids Urbans al municipi de La Libertad
El projecte iniciat a principis del 2015 amb
la finalitat de disminuir la incapacitat que
té el país de processar i tractar la sobreproducció d’RSU (Residus Sòlids Urbans)
vol contribuir al sanejament ambiental del
Puerto de La Libertad a través de l’elaboració
i implementació d’un Pla Pilot pel maneig de
residus sòlids, promovent la publicació de
la recent llei municipal aprovada pel consell
municipal, la construcció d’una ecoestació i una
planta de compostatge. Per tal d’aconseguir

això es volen enfortir els coneixements i
la capacitat organitzativa per a la millora
ambiental mitjançant un Pla d’Educació i
sensibilització ambiental als centres escolars,
colònies i dependències municipals.
Durant el desenvolupament d’aquest projecte
s’han observat tres resultats. En el primer
resultat s’observen enfortits els coneixements
i capacitats organitzatives per a la millora de
l’entorn ambiental als municipis de La Libertad

i Zaragoza on el procés formatiu ha estat un
èxit, tant pel que fa al maneig dels residus sòlids
com per a iniciar una cultura de respecte entre
les persones i el medi ambient. La part que
ha costat més ha sigut el canvi de mentalitat
i comportament, l’actual model consumista
que considera el medi natural com una font
il·limitada de serveis i recursos sense tenir en
compte que la degradació irrecuperable del
nostre planeta suposo pèrdua en la qualitat de
vida i “del buen vivir”. El procés formatiu ha
generat més canvis a la població estudiantil,
que a conseqüència, han generat un canvi en
l’àmbit familiar.
Pel que fa al segon resultat hi ha hagut una
millora en el maneig integral de residus sòlids al
municipi de Zaragoza a través de l’enfortiment
al Govern Local. Això ha sigut possible gràcies
a la Unidad de Medio Ambiente que ha fet un
seguiment del desenvolupament del projecte
tot i tenir pocs recursos. S’ha elaborat un pla de
maneig integral dels RSU, amb el qual ha sigut
possible donar als titulars amb obligacions la
capacitat de prendre decisions adequades per
gestionar els RSU. S’ha elaborat de manera
participativa la nova Ordenanza Muncipal, que
encara es troba en una etapa de revisió, el
retràs de la revisió i l’aprovació ha sigut causat
per l’oposició dels partits de dretes (ARENA,
PCN i PSD) que es van unir per impedir que
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s’iniciés un procés transformador, per contra,
el partit d’esquerra ha liderat la iniciativa
juntament amb la Unidad de Medio Ambiente
i la Unitat Jurídica del municipi.
Per últim i tercer resultat, s’observa una
millora en l’entorn ambiental i l’eficiència en el
maneig dels RSU a l’àrea urbana de Zaragoza.
Es destaca que durant tota l’execució del
projecte hi va haver una resposta negativa
per part de les regidores dels partits de
dretes ARENA i PCS, qui obstaculitzaven el la
construcció de la planta i un canvi en la gestió
dels RSU en el municipi. En contraposició les i
els líders comunitaris, i la comunitat educativa,
han promogut l’aprovació de la llei municipal,
amb total suport al projecte i filosofia de canvi.
En l’últim trimestre d’execució, es va iniciar
la gestió d’un sistema pilot pel tractament
integral d’RSU, organitzat per les colònies
beneficiàries.
Per tal d’aconseguir aquests resultats,
durant la fase d’execució del projecte es van
establir els mecanismes d’implementació
entre ESF i ACUA (contrapart, sòcia local),
garantint transparència i una bona gestió,
creant un espai participatiu de coordinació
estratègica entre ACUA, l’equip tècnic i ESF, i
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Projecte a El Salvador

Millora de la governabilitat de la Gestió Integral de
Residus Sòlids Urbans al municipi de La Libertad

un altre espai que assegurava la comunicació
i coordinació amb cadascun dels actors
involucrats. El projecte ha sigut possible
gràcies a un equip multidisciplinari altament
qualificat (treball social, comunicació, dret,
agrònoms, comptables; especialitzats en
gestió de RSU, gènere i DDHH i medi ambient),
amb experiència en ONG i compromís social
pel desenvolupament del país, i gràcies a
metodologies d’educació popular.
Una de les conclusions finals és l’impacte
que ha tingut la proposta a les estudiants,
que han iniciat un procés de conscienciació
i transformació de la realitat, analitzant les
problemàtiques que els RSU causen i les
possibilitats de canviar-ho. Per últim, aquest
procés va derivar a una anàlisi dels DDHH i
l’exigència als polítics de complir amb la seva
legislatura.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
185.501,97 €
Termini
30/09/2017
Desemborsament 2017
72.039,66 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
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Projecte a El Salvador

Reportatge:
Les defensores de l’aigua al país de la pluja
El reportatge “Les defensores de l’aigua al
país de la pluja” ha estat possible gràcies a
la beca DevReporter de LaFede.cat, una beca
amb l’objectiu de potenciar les relacions entre
ONGs i periodistes i sensibilitzar sobre temes
relacionats amb el desenvolupament.
Pau Coll, fotògraf de l’ONG Ruido Photo, Majo
Siscar, reportera freelance, i la contrapart
local d’ESF a El Salvador, ACUA, han treballat
conjuntament per abordar les principals
problemàtiques i injustícies entorn el Dret
Humà a l’Aigua a El Salvador.
Són les dones, a través de les fotografies,
relats i gravacions de veu, les que expliquen
en primera persona les lluites que duen a
terme dia rere dia per defensar el Dret Humà a
l’Aigua, el medi ambient i la vida. Amb aquest
reportatge pretenem difondre la seva lluita,
per donar-li el reconeixement que mereix,
portar-lo a Nord on, tant des de RuidoPhoto
com Enginyeria Sense Fronteres, el moguem
en diferents formats, sensibilitzant a la
població sobre les problemàtiques a les quals
s’enfronten a El Salvador, com aquestes els
afecten les vides i fins a quin punt s’hi deixen
la pell. El reportatge ha estat publicat en
diversos mitjans com són ElDiario, el diari Ara,
i Catalunya Ràdio, amb l’objectiu de convertirse també en una exposició.
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Sonia Judith, Milagros Guevara, Maria Daysi
Jeannette, Deysi Bermúdez, Vidalina Morales,
Lídia Urías i Dina Henández, són algunes
de les dones que donen veu a la batalla
contra la indústria minera, els alts nivells de
contaminació de les aigües i la destrucció
del medi ambient, la sobreexplotació
d’aigua d’aqüífers per part de la Coca Cola,
la falta d’aigua a les cases i el que comporta
haver d’anar-la a buscar, els efectes de l’ús
d’agrotòxics, les desigualtats socials i els

efectes de la violència al país combinat amb la
falta d’un marc legal que reguli el recurs hídric.
Contra tot això s’organitzen, construeixen
i s’autogestionen els seus propis sistemes
d’aigua per canonada, a partir de models
comunitaris i entitats sense ànim de lucre.
Defensen que el recurs hídric no ha de suposar
un enriquiment per a ningú, que l’estat ha de
garantir-ne l’accés a tothom, i que les dones,
les més afectades, són al capdavant de la lluita.

Contraparts
Ruido Photo
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
8.000 €
Termini
Gener 2017 - Desembre 2017
Desemborsament 2017
8.000 €
Finançador
Lafede.cat
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Projecte al Perú

Promoció d’iniciatives de dones emprenedores en
desenvolupament econòmic local a àmbits urbans del
Departament de Cajamarca
El departament de Cajamarca s’ubica en el
primer grup de departaments amb majors
nivells de pobresa i extrema pobresa del
país, traduint-se en necessitats bàsiques
insatisfetes, com l’accés a aigua potable,
sanejament bàsic i electricitat, i alts nivells
de desnutrició i analfabetisme. L’agricultura
és la principal activitat econòmica de la
zona, tractant-se d’una agricultura de
subsistència, amb baixa productivitat per la
carència d’assistència tècnica en la producció,

transformació i comercialització. Aquesta falta
de garantia de Drets Humans bàsics s’accentua
a la zona rural, provocant migracions a les
ciutats, sobretot de dones joves, i així, creix
la concentració a les grans ciutats, es genera
pressió sobre els serveis bàsics, problemes de
transport i de planificació, i problemes socials.
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En aquesta situació les dones pateixen una
desigualtat social, política i econòmica severa.
Alts índexs de mares adolescents, solteres
i abandonades, de mortalitat materna, de
violència familiar y sexual, i d’analfabetisme.
Moltes dones en situació de desocupació,
subocupació i treball informal presenten
menys possibilitats que els homes de negociar
en igualtat, tenen escassa representativitat i
participació en espais de presa de decisions.

Per aquests motius, el projecte busca contribuir
a la reducció de la desigualtat de gènere,
atenent les necessitats i els interessos de les
dones urbanes en situació de vulnerabilitat
econòmica i social al Departament de
Cajamarca. D’aquesta manera, es pretén
potenciar el lideratge, augmentar l’accés

a recursos econòmics i financers, i la
participació en la presa de decisions en
les polítiques públiques de
desenvolupament econòmic
local,
sempre
des
d’un
enfocament
d’economia
solidària
i
sostenibilitat
ambiental.
Amb
l’execució
d’aquest
projecte durant el 2017, s’ha
aconseguit:
1. Potenciació dels lideratges i
les capacitats de negociació
i incidència de 100 dones
de
13
organitzacions
socials, mitjançant la seva
participació
en
tallers,
capacitacions,
fòrums,
seminaris i assemblees en
òrgans decisoris.
2. Increment en un 40%
de
la
participació
i
representativitat
de
les
dones en espais de presa de decisions en
les polítiques públiques regionals i locals,
degut a l’important paper que ha tingut el
Consell Provincial de Dones de Jaén com
espai de participació i presa de decisions en
les polítiques públiques de gènere.

3. Enfortiment de 4 espais de concentració de
polítiques públiques de gènere: 2 Consells

13

Projecte al Perú

Promoció d’iniciatives de dones emprenedores en
desenvolupament econòmic local a àmbits urbans del
Departament de Cajamarca
Provincials de la Dona (Jaén i Contumazá),
1 del Districte (Cachachi, Cajabamba) i 1 de
Regional (representació de 13 províncies de
Cajamarca).
4. Elaboració
d’una
Agenda
de
Desenvolupament Econòmic de les Dones
i priorització de projectes i activitats
de desenvolupament econòmic local
a les Agendes Regionals de Gènere i
Desenvolupament Econòmic.
5. Sensibilització a, almenys, 20 funcionaris
i autoritats en l’àmbit regional i local,
mitjançant
la
seva
participació
en
reunions, fòrums, seminaris i trobades de
sensibilització en incidència a polítiques
d’igualtat de gènere, drets econòmics de
les dones i agendes de desenvolupament
econòmic alternatiu de les dones.
6. Empoderament econòmic de 190 dones,
enfortint les seves capacitats professionals
en
la
transformació
de
productes
agropecuaris.
7. Promoció d’iniciatives de desenvolupament
econòmic local, enfortint 3 organitzacions
productives, capacitant 72 dones en
associacionisme,
registre
sanitari
i
màrqueting; i elaborant 2 plans de negoci.
8. Elaboració de 2 investigacions en tecnologies
apropiades per a processos productius:
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• Electrificació de la Comunitat Nativa
Awajún de Supayaku.
• Tractament
d’aigües
residuals
domèstiques mitjançant fitoremediació.
9. Instal·lació d’11 tecnologies apropiades
per a les organitzacions de productores i
escoles, transferides a 166 productores,
alumnes, pares i mares de família i docents
d’institucions educatives. Entre aquestes
tecnologies podem trobar: assecadors
solars de cafè i plantes medicinals, banys
ecològics secs, deshidratadors solars, cuines
millorades model Inka Wasi Pisqa i biofiltres.

Contraparts
Grufides
Municipalidad Provincial de Jaén
Universidad Nacional de Jaén
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
79.303,03 €
Termini
Desembre de 2017
Desemborsament 2017
79.303,03 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat
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Projecte al Perú

Defensa dels drets i les llibertats de les dones camperoles i indígenes
defensores de drets socials i ambientals, en situació d’amenaça
i vulnerabilitat en contextos de conflictes socioambientals a
Llatinoamèrica
Davant
l’increment
dels
conflictes
socioambientals per la presència d’activitats
extractives a la regió Andina i a l’Amèrica
Central, i l’evidència de vulneració de drets
de les comunitats que es troben a la zona
d’influència d’aquestes, com és l’afectació
de territoris i recursos bàsics com l’aigua,
criminalització, persecució i mort de les
dones defensores, ESF i les contraparts locals,
membres de la Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales, han plantejat aquesta proposta.
El projecte busca contribuir al ple exercici dels
drets i llibertats fonamentals de les dones
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indígenes i camperoles defensores de drets
socials i ambientals a nivell llatinoamericà,
mitjançant l’enfortiment d’organitzacions
de dones per a l’exercici i exigibilitat dels
seus drets, amb un enfocament de gènere i
interculturalitat.

en drets de dones camperoles i indígenes de
les províncies de Cajamarca,
Bambamarca, Celendín i de la
Comunitat Nativa Awajún de
Supayaku al Departament de
Cajamarca, Perú.

Es busca promoure l’enfortiment de
capacitats en drets i l’elaboració d’estratègies
i mecanismes de defensa, visibilització i
protecció dels drets civils i polítics, col·lectius
i DESCA. Per això, s’ha desenvolupat un curs
online de formació en seguretat i protecció
per a defensores de Drets Humans de
Llatinoamèrica del 4 de
setembre al 10 de novembre
de 2017, amb la inscripció
de 30 dones defensores
que pertanyen a 7 països
de Llatinoamèrica. Es va dur
a terme de forma virtual a
través de la plataforma del
IDHC aulaIDHC.org (www.
aulaidhc.org), fruit de la
col·laboració entre l’Institut de
Drets Humans de Catalunya
i
l’Associació
Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres.
Seguint
aquesta
línia,
s’han desenvolupat tallers
d’enfortiment de capacitats

D’altra banda, es planteja
l’enfortiment de la Red
Latinoamericana de Mujeres
Defensoras
de
Derechos
Sociales y Ambientales, per a la
qual cosa s’han desenvolupat
diferents activitats, com la
Trobada de la Red a Suchitoto
(El Salvador), entre els dies 2
i 8 de desembre de 2017; la
participació d’aquesta al VIII
Fòrum Social Panamazònic
realitzat del 28 d’abril a l’1
de maig a la ciutat peruana de Tarapoto,
amb l’objectiu d’establir acords mínims per
crear una agenda Panamazònica – Andina;
i la participació de la Red a la XIV Trobada
Feminista de Llatinoamèrica i el Carib, a
Uruguai, al novembre de 2017, sent un espai
de trobada de diferents feminismes per a fer
viva, sentir i pensar la interseccionalitat de les
lluites pels cossos-territoris de les dones.
D’aquesta manera, la Red participà amb
casos de dones vulnerades dels seus drets al

Tribunal de Justícia i Defensa dels Drets de les
Dones Panamazòniques - Andines, realitzat a
Tarapoto (Perú), els dies 29 i 30 d’abril.
S’han
desenvolupat
tres
Missions
d’Observació Internacional sobre violacions
de Drets Humans, accés a DESCA i situació de
defensores en casos emblemàtics:
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Projecte al Perú

Defensa dels drets i les llibertats de les dones camperoles i indígenes
defensores de drets socials i ambientals, en situació d’amenaça
i vulnerabilitat en contextos de conflictes socioambientals a
Llatinoamèrica
1. “Missió Internacional d’Observació sobre
Violacions de Drets Humans i Situació
de Defensores de Casos Emblemàtics a
Països d’Amèrica Central i Sud-Amèrica.
Estudi de Cas: El Salvador”. Missió
desenvolupada pel Centre de Drets Humans
de la Universitat de Gant / Ghent University
(Bèlgica). (25 de juny – 6 de juliol de 2017).
2. Missió d’Observació Internacional del
“Grup de treball de les Nacions Unides
sobre empreses i drets humans” a
el Perú. (10 – 19 de juliol de 2017).
3. Missió d’Observació Internacional a la

Serralada del Còndor, Equador. Audiència
del Còndor sobre la mineria a gran escala,
realitzada a Gualaquiza, Morona, Santiago
(Equador), els dies 1, 2 i 3 de setembre de
2017.
S’han desenvolupat accions en matèria
d’incidència i accions legals internacionals
sobre casos emblemàtics de vulneració de
drets de poblacions i comunitats en contextos
de conflictes socioambientals, com són:
• Reunió de treball amb la Comissió
Interamericana de Drets Humans – CIDH
a Lima, Perú, sobre mesures cautelars de
Máxima Acuña, defensora de Cajamarca, en el
marc del 163è període de sessions de la CIDH.

• Audiència temàtica sobre la situació de
risc i criminalització de les defensores
del medi ambient a Amèrica Llatina, en el
marc del 165è Període de Sessions de la
Comissió Interamericana de Drets Humans
a Montevideo, Uruguai, el dia 24 d’octubre
de 2017.
S’han
desenvolupat
capacitacions
en
periodisme ciutadà i educació en mitjans de
comunicació i xarxes socials que estan dirigits
a lideresses d’organitzacions camperoles,
urbanes i indígenes de la regió de Cajamarca
(Perú). Els tallers pretenen enfortir el rol del
periodisme ciutadà a les organitzacions de
base com a catalitzador d’expressió i eina de
sensibilització, denúncia, defensa i protecció
en mans de les seves lideresses.
Finalment, s’ha desenvolupat una Campanya
de sensibilització i incidència en l’àmbit
nacional i internacional per a la visibilització
de drets vulnerats en situacions de conflictes
socioambientals i la necessitat d’estratègies
integrals de gestió de conflictes. El missatge
de la campanya intenta generar sensibilització
sobre la mineria a gran escala a Amèrica
Llatina i els imaginaris patriarcals que
aquesta comporta, que suposen diferents
tipus de violència sobre els territoris i sobre
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les defensores del medi ambient i els Drets
Humans. Es realitzà el llançament de la
Campanya #TejiendoCuerposTerritorios, a
través d’un tràiler audiovisual: als canals de
Youtube i Facebook de la Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales.

Contraparts
GRUFIDES, FEDEPAZ, Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos
Sociales y Ambientales.
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
64.971,43 €
Termini
Mayo del 2018
Desemborsament 2017
46.253,52€
Finançadors
Diputació de Barcelona, Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP), Col·legi
d’Enginyers
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Projecte a l’Equador

Consolidació de l’Àrea d’energies renovables per la
província amazònica de Pastaza, Equador
Les primeres instal·lacions fotovoltaiques de
comunitats indígenes aïllades a la província
de Pastaza ja són una realitat. Finalitzat el
2017, són 7 comunitats amb 162 famílies les
que ja disposen dels seus sistemes totalment
acabats i en funcionament i, 24 comunitats
més es troben en procés d’instal·lació. En total
els projectes ajudaran a 601 famílies. Tant les
comunitats com les institucions implicades
agraeixen la col·laboració d’ESF i la consideren

clau per haver aconseguit aquesta fita. A
nosaltres ens omple de satisfacció i agraïm
el suport del dels nostres finançadors que ha
cregut en la nostra feina durant tots aquests
anys.
El projecte durant el 2017 ha desenvolupat
com estava previst fins a 3 sortides de camp
per socialitzar els projectes d’electrificació
amb comunitats amb l’objectiu d’informar
a les famílies de com es
desenvoluparia tot el procés
d’electrificació i incidir en el
seu apoderament. En dues
d’aquestes sortides es van
fer recorreguts en canoa
visitant fins a 6 comunitats
després d’haver arribat en
avioneta fins a un punt. La
tercera sortida de camp
va ser per participar en el
Congrés de la nacionalitat
Sàpara, on es va poder
presentar la informació
davant representants de 18
comunitats més.
Són 5 equips contractistes
els que han d’electrificar
31
comunitats
de
la
província
de
Pastaza.
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Els responsables dels 5, en dos processos,
van rebre la formació prevista als projectes
sobre una òptima execució tècnica i logística,
coordinació i respecte a les comunitats,
realització de capacitacions i, sobre com
minimitzar l’impacte ambiental generat per
residus durant les instal·lacions.
També es va dur a terme dues formacions
per a tècniques comunitàries a les comunitats
de sàpares de Conambo i Wiririma. Es van
dissenyar i publicar els documents per la
capacitació: llibre, presentacions, dinàmiques
i pràctiques. Tots aquests recursos actualment
són utilitzats també per la resta de contractistes
per impartir les seves capacitacions.

Tots els materials de formació i altra
documentació generada durant el projecte he
quedat en mans de de EEASA, que els utilitzarà
en futures rèpliques i que ja ha instat als
contractistes actuals a utilitzar-los en les seves
formacions.

Contraparts
Empresa Eléctrica Ambato (Pública)
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
73.095,97 €
Termini
Desembre 2016 a Març de 2018
Desemborsament 2017
44.273,12 €

Les formacions a usuàries es van realitzar
a 5 comunitats en 4 sortides, dues d’elles
realitzades sols per la EEASA. Un cop més
es van editar i publicar els materials per les
formacions i les dinàmiques que faciliten la
pedagogia de l’activitat.

Finançadors
Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Lleida,
Ajuntament de Santa Coloma Gramenet,
Ajuntament de Girona, Ajuntament de
Manresa, Ajuntament de Alella de Mar /
Fons Català, Ajuntament de de Pallejà/
Fons Català, 0,7% Treballadors Ajuntament
de Girona
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Projecte a l’Equador

Enfortiment de la Universitat Estatal Amazònica en la implementació
de tecnologies apropiades per a l‘aprofitament productiu i de
desenvolupament social amb residus orgànics en Pastaza
El projecte proposa una estratègia integral
de transformació de residus orgànics per a la
regió amazònica de l’Equador, d’origen animal
i vegetal, afermada amb el coneixement i
recerca de Universidad Estatal Amazònica
(UEA) i encarada a estimular processos
productius i/o de generació d’energia de
forma sostenible a la zona rural de la província
de Pastaza.
Objectius:
• Millorar un procés de generació de compost
amb les deixalles vegetals dels mercats de
la ciutat del Puyo, realitzat per camperols de
l’associació ASOPRECO .
• Mostrar una proposta innovadora de
biodigestió d’aquests mateixos residus per
a la generació de biogàs i biol.

• Consolidar el coneixement entre la societat
de diferents tipus de biodigestors de fems
animals i vegetals.
Aquests resultats han estat treballats
inicialment al centre de recerca (CIPCA) de la
UEA:
Per una banda s’ha implicat a camperols
d’ASOPRECO en tot el procés d’investigació
amb el compost. El Municipio de Pastaza ha
proporcionat els residus de mercats, i per
replicar el procés, camperols de la mateixa
associació es van desplaçar al CIPCA per
participar en el disseny i en la construcció de
les piles i proposar millores en la producció
(Ex. freqüència de volteig, control d’humitat,
etc). Aquest intercanvi entre professors de la

Universitat i les sòcies d’ASOPRECO va ser
molt enriquidor per totes les participants. Amb
els 4 tipus de compost produït es determinarà
la composició en nutrients i es faran assajos
sobre cultius que els mateixos camperols
han triat. Tota aquesta experiència de la UEA
servirà a ASOPRECO per millorar el seu procés
de producció, i disposar d’informació fiable
sobre les propietats del seu producte, facilitant
finalment la seva comercialització.
Per altra banda s’han instal·lat dos biodigestors
familiars innovadors que generen biogás i biol
a partir de residus vegetals, els mateixos que
ara mateix ASOPRECO fa servir per produir
compost. S’ha experimentat amb aquest dos
primer models coordinadament amb alumnes,
professors i personal de la UEA. Durant el 2018

es continuarà amb instal·lacions de 5 famílies
que seran beneficiades. Amb els biodigestors
aquestes famílies podran produir-se el seu
propi gas per les seves cuines, evitant l’ús
actual de bombones de gas GLP, i ajudant
alhora a gestionar un major volum de residu
que és el que interessa al GADMPz.

Contraparts
Universidad Estatal Amazónica
Gobierno Autonomo Municipal Pastaza
ESF Participant
ESF Catalunya en associació amb el Centre
Internacional De Metodes Numerics En
Enginyeria
Pressupost
121.889,00 €
Termini
Maig 2017 a Octubre de 2018
Desemborsament 2017
36.190,61 €
Finançadors
AECID, Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (Fons Català), Universitat de
Girona, Ajuntament de Lleida
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Projecte a l’Equador

Promoción de la Gestión Comunitaria para una agua
segura en el sector rural de Orellana (Ecuador)
El projecte té com a objectiu fomentar l’accés
a l’aigua segura a Orellana (Equador) a través
de l’enfortiment de l’Associació de Juntes
Administradores d’Aigua Potable i Sanejament
LA BELLEZA (AJAAPySLB) i el foment de la
cooperació interinstitucional pel ple exercici
del DDHH 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 públiques locals, aposten per un
model comunitari per a la gestió de l’aigua a
les seves comunitats.

El projecte s’ha executat des d’un enfocament
inclusiu i de drets, afavorint la creació de
capacitats locals. S’ha treballat l’enfortiment
de la capacitat de gestió i incidència social
i política de les Juntes d’Aigua, facilitant la
inclusió de les dones en el procés a través d’un
diagnòstic previ de les desigualtats de gènere
existents en el sector rural on es desenvolupa
el projecte i l’elaboració d’un pla d’acció per a
mitigar-les que està en execució.
A més, s’ha treballat l’enfortiment organitzatiu
de l’Associació i de les Juntes d’Aigua que la
conformen, amb activitats com la discussió
d’estatuts i reglaments comunitaris o
intercanvis d’experiències. Alhora, la capacitat
d’incidència de l’Associació
ha augmentat, participant
en l’elaboració de plans de
millores específics per a la
gestió de l’aigua a cadascuna
de les comunitats i en la
participació en les polítiques
públiques locals.
Per altra banda, també s’ha
posat èmfasi en la creació de
capacitats locals lligades a
alternatives ambientalment
sostenibles,
combinant
activitats de socialització,
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capacitació i aixecament d’informació. En
aquest marc s’han desenvolupat eines pel
monitoratge d’aigües amb bioindicadors i per
l’estudi de la fertilitat dels sòls, alhora que
s’està culminant un estudi de fertilitat dels
sòls de 2 parròquies i s’estan desenvolupant 2
propostes d’ordenances ambientals.
Processos que treballem directament amb
les comunitats i de forma coordinada amb les
institucions públiques locals, amb la finalitat
de crear espais i aliances públic-comunitàries
per a la gestió de l’aigua i del medi ambient.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
132.033,38 €
Termini
2016 – 2018
Desemborsament 2017
93.862,77 €
Finançadors
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Reus, Ajuntament de Cambrils i Diputació
de Barcelona
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Projecte a Moçambic

Millora de la gestió dels residus sòlids urbans
mitjançant la consolidació del teixit associatiu al
Districte municipal de Ka-Maxakene
El projecte ha tingut com a objectiu promoure
la consciència ciutadana i de les autoritats
pertinents de Maputo a través de diverses
accions participatives per millorar la Gestió
de Residus Sòlids Urbans (GRSU). D’altra
banda, s’ha treballat també per enfortir les
organitzacions i plataformes de societat civil
local que operen dia a dia en aquest sector.

D’aquesta forma es pretenia donar continuïtat
a l’acció de millora de les condicions de
vida del Districte Municipal KaMaxaquene
a Maputo. I fer un pas més en el fiançament
dels programes de medi ambient de la Ràdio
Comunitària Maxaquene, que ja disposa de
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freqüència per emetre en FM, a través de la
participació de la comunitat i l’apropiació de
les associacions locals d’eines de treball de
comunicació social i com a canal d’impulsar
les diferents activitats de GRSU.
Sent conscients de la realitat deficitària del
districte respecte a la gestió de residus,
durant l’any 2017
s’han dut a terme
diverses activitats per
respondre a aquesta
problemàtica. A nivell
estratègic
s’han
fomentat els grups de
treball als districtes
sobre
educació
ambiental i GRSU,
amb la participació
d’activa de diferents
organitzacions
locals i institucions
públiques
i
s’ha
treballat
en
la
implementació
del
Pla Estratègic de Kutenga i en l’enfortiment de
Comsol.
També s’han realitzat formacions als activistes
de la Plataforma per mobilitzar a la ciutadania
sobre la necessitat de separació de RSU

apostant pel reforç de la sensibilització
comunitària en la separació de RS en tot el
districte concretament amb 9 campanyes
en tots els barris i s’ha realitzat “Dissabtes
recreatius ambientals” reunint 10 escoles del
districte per fomentar les bones pràctiques
en matèria de GRSU. A més, s’han col·locat
dipòsits en 6 punts estratègics del Districte
per promoure la correcta separació de
residus conjuntament amb l’administració del
districte.

vida quotidiana dels seus veïns el llançament
dels quals va comptar amb la presència de
diferents organitzacions que treballen en el
sector a Maputo i de l’Ajuntament de Maputo.
D’altra banda, es van emetre 16 programes
sobre medi ambient anomenat “Sextas
Ambientais” amb entrevistes sobre aquesta
temàtica.

Contraparts
Comsol i Kutenga
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
70.453,52€
Per a l’enfortiment de la ràdio Maxaquene, s’ha
gravat per primera vegada una Radionovel·la
anomenada Wutomi KaMaxaquene (La vida
en Maxaquene) amb un equip d’actors i
actrius membres de les organitzacions de
la Plataforma que han produït en l’estudi
de Radi Maxaquene un total de 10 capítols
sobre la temàtica de GRSU al barri, en la

Termini
Juny 2017 – Març 2018
Desemborsament 2017
56.053,75 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
d’Hospitalet, Ajuntament de Gavà
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Projecte a Moçambic

Enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, de
la UNAC i de la població de la Província d’Inhambane
per a la bona governança dels recursos hídrics i de
sobirania alimentaria, amb perspectiva de gènere.
Després d’anys de treball a la Província
d’Inhambane i més concretament al
Districte de Funhalouro, es disposa
d’un exhaustiu coneixement de la zona
d’intervenció i es conclou la necessitat de
treballar en l’enfortiment de la societat
civil en temes gènere, bona governança de
recursos hídrics i sobirania alimentària, en
l’apoderament de la dona camperola i en
la necessitat d’augmentar, en qualitat i en
quantitat, l’accés a l’aigua i al sanejament.
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La metodologia portada a terme per
l’enfortiment de les capacitats de gestió de
les autoritats locals, de la societat civil i de la
contrapart UNAC, per tal d’aconseguir una
millora en la governança dels seus recursos
serà el desenvolupament i posterior suport
en la implementació de l’Estratègia Nacional
de Gènere del Sector Agrari (EGSA) i la
Política Interna de Gènere de la UNAC. Això
es pretén aconseguir a través del seminari
sobre la EGSA a la província d’Inhambane;
un grup de treball del Ministeri d’Agricultura
i Seguretat Alimentaria amb col·laboració
de les Universitats de Maxixe i Inhambane
presentaran i treballaran l’EGSA durant
dos dies a un públic compost per
funcionaris, representants d’organitzacions
de la societat civil i
d’ONG’s
nacionals
i
internacionals. L’efecte
multiplicador en l’àmbit
de base es fonamenta en
el treball amb els punts
focals de la UNAC a la
Província d’Inhambane,
per
la
seva
gran
capacitat de penetració
en les comunitats i la
seva legitimitat a les

comunitats en ser escollits per dur a terme
aquest rol.
D’altra banda per garantir l’accés a serveis
d’aigua i sanejament i promoure la sobirania
alimentària, l’estratègia emprada es basa
en la construcció de nova infraestructura
d’aigua i sanejament amb la participació de
les comunitats beneficiàries des de l’inici
de les activitats i durant tot la seva durada
mitjançant Diagnòstic Rurals Participatius,
la formació i acompanyament dels Comités
d’Aigua, del Punts Focals de Gènere,
sensibilització en sanejament a través de
la ferramenta SANTOLIC (Sanejament Total
Liderat per la Comunitat) i la formació
i
acompanyament
de
promotors/es

agropecuàries.
Per millorar la coordinació entre el govern
i les ONG’s s’inicià la iniciativa per formar
un fòrum provincial, el GAS (Grup d’Aigua
i Sanejament), com a espai de coordinació
i interlocució entre els diferents actors que
hi treballen i que es troben directament
relacionats amb el sector de l’aigua i el
sanejament, com hi són les organitzacions
de la societat civil, institucions del govern i
ONG’s nacionals i internacionals.

Contraparts
UNAC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
320.656,06 €
Termini
31 d’Octubre 2019
Desemborsament 2016
9.247,06 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, ACCD,
Ajuntament de La Roca, Ajuntament de San
Cugat del Vallés
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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
El projecte va iniciar l’any 2015, però no va ser
fins a l’any 2017 que va tancar donant resultats
molt positius i una benvolguda espenta de
cara a establir el gènere com una de les línies
principals als projectes venidors a Moçambic.
Durant aquest projecte s’ha estat treballant
pel compliment dels drets de les famílies
camperoles, especialment de les dones i noies,

famílies camperoles incidint en la participació
en la presa de decisions en la gestió de l’aigua
i l’aplicació de tècniques agropecuàries.
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. En aquest sentit

de dones. Per altra banda i volent aprendre a
través de les nostres accions, es va realitzar
un treball de recerca amb la col·laboració del
departament d’investigació de la Universitat
Pedagògica de Maxixe sobre l’empoderament
polític de la dona camperola cap als llocs de
lideratge; aquesta col·laboració va permetre
dissenyar una formació amb el mateix nom

gènere i cures als seus i les seves membres.
Ferramentes utilitzades com el GAL (Gender
Action Learning) i la PIG han servit per
mantindre el focus en la percepció de la posició
de la dona no tan sols des d’una perspectiva
col·lectiva sinó també personal i directa. El
constant acompanyament de la UPCI (Unió
Provincial de Camperols d’Inhambane) ha
sigut clau per apoderar aquesta organització
de cara a continuar treballant en benefici de la
massa camperola, sentint-se un element clau i
alçant la veu de la dona rural.

Contraparts
KUWUKA (2015), ORAM (2016)
ESF Participant
ESF Catalunya

de la Província d’Inhambane, posant el focus
de la intervenció en el Districte de Funhalouro.
S’ha treballat mitjançant dues línies d’acció
principals; acompanyar i contribuir a la
disseminació de la Política d’Igualtat de
Gènere (PIG) de la UNAC; i promoure l’equilibri
del marc d’igualtat de gènere dins de les
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i des de la vessant del treball directe amb
les comunitats, es varen formar i donar
seguiment a 4 Comités d’Aigua al mateix
nombre de comunitats que gaudien d’una
font d’aigua, però, presentaven mancances a
l’hora de gestionar aquest recurs; i la formació
de 16 promotores i promotors agropecuaris,
sempre amb la participació d’almenys un 50%

de la recerca i on van participar 53 dones del
voltant de 16 comunitats.
Per la vessant d’incidència i enfortiment
institucional de la UNAC (Unió Nacional de
Camperols) com a organització de la societat
civil, s’ha estat formant i sensibilitzant la
seva estructura provincial en termes de

Pressupost
95.000,00 €
Termini
31 de Maig 2017
Desemborsament 2016
32.845,43 €
Finançadors
ACCD
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Projecte a Moçambic

Programa d’aigua, sanejament i enfortiment
institucional de la UNAC al Districte de Funhalouro
Durant els últims anys el Districte de
Funhalouro ha patit reconeguts problemes de
sequera agreujat en certa manera pel canvi
climàtic.
Aquesta problemàtica, de reconeixement
nacional, ha condicionat notablement la
producció de les famílies camperoles.
L’enduriment de les condicions de vida de les
famílies camperoles és evident, la diversificació
de cultius es veu greument obstaculitzada i
el desenvolupament normal de les famílies
rurals, en el social i ecónomic sobretot, es

veu condicionat per conseqüència d’aquesta
situació.
L’escassetat d’aigua, i més encara d’aigua
apta per a consum humà, és un repte al
qual ens enfrontem a l’hora de construir les
infraestructures hídriques previstes.
Malgrat el context, al llarg de l’any 2017,
s’ha continuïtat treballant per assegurar
la cobertura d’aigua i sanejament en les
comunitats beneficiades pel programa.
Gràcies als 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. Les activitats del programa han estat
centrades a finalitzar la construcció dels últims
6 pous d’aigua de perforació profunda amb
bomba manual.
Dels estudis de sòl que ha fet l’empresa
constructora contractada es van extreure
resultats positius en tres de les sis comunitats
de les programades per aquest any. A
aquest fet es va unir l’acompanyament dels
comitès d’aigua i les persones promotores
agropecuàries que van ser formades als anys
anteriors d’aquest programa.
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Contraparts
UNAC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
1.103.132,16 €
Termini
31 de Març 2017
Desemborsament 2016
35.682,92 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, ACCD,
Ajuntament de La Roca, Ajuntament de
Vilanova i la Geltru, Ajuntament de Rubí,
Ajuntament de Gavà
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Millora de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans mitjançant
la consolidació i participació a la Ràdio Comunitària de
Maxaquene “A” al Districte Municipal de Ka-Maxakeni
És un projecte que ha recollit el treball de
base fet fins al moment i que ha portat a
la consolidació dels dos grans moviments
socials que venen sent potenciats per ESF i
altres institucions. Ha estat un projecte que
ha establert el funcionament intern de la
Ràdio Comunitària de Maxaquene, que ha
establert relacions amb diverses institucions
i ha donat visibilitat i professionalisme a la
ràdio comunitària podent assegurar que
la sostenibilitat de l’acció està garantida al
llarg dels propers temps. Paral•lelament
la Plataforma de Maxaquene, després de
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temps de feina de dia a dia, és avui una xarxa
d’organitzacions consolidada, coneguda i
que ja treballa de forma autònoma. És un
projecte on ESF ha anat adaptant el seu rol
segons les necessitats i l’estat de la situació
en cada moment. Ha anat cedint lideratge als
membres de les associacions locals en els dos
espais centrals (tant a la Plataforma com a la
Ràdio).
És una intervenció que ha donat un salt de
qualitat tècnica individual e col•lectiva, ha
portat a l’adquisició de coneixements a nivell

de gestió, coordinació i treball a terreny
per als membres de la Plataforma, gràcies
al protagonisme que se’ls hi ha donat en
la implementació de les activitats. Alguns
dels membres de les associacions ha estat
contractats per a coordinar activitats i accions
concretes, donant poder amb el conseqüent
aprenentatge dels mateixos. Ha estat una
aposta de l’equip tècnic de ESF amb resultats
extremadament positius. Això ha estat possible
gràcies al nivell de penetració que ESF té dintre
del barri, dels moviments socials i la relació de
treball en comú que s’ha anat teixint al llarg
dels anys. També és una intervenció que ha
dotat de coneixements tècnics específics a
l’equip de la Ràdio Maxaquene, al temps que
s’han realitat diverses sessions de processos
interns, com la planificació anual i mapes
de processos de tasques concretes. Avui la
Ràdio Comunitària de Maxaquene treballa
diàriament amb un equip consolidat, que té
definides les seves tasques i està capacitat per
portar-les endavant. Però més important que
tot això ha estat l’esperit que s’ha creat, fruit,
en part, per la forma horitzontal, transparent i
de confiança amb la que s’ha treballat. Existeix
avui un sentiment d’apropiació per part de la
gent de les associacions, un sentiment també
de creure en el que es fa i la satisfacció de ferho en un ambient professional de treball al
temps que familiar i de confiança.

També ha estat un projecte que ha estat
capaç d’incloure i fer partícips un gran
nombre d’institucions locals, tant de govern
com de la societat civil, així com crear teixit
comunitària. A nivell de govern s’ha treballat
estretament amb l’Administració del Districte
Municipal ka-Maxakeni i les secretaries dels
barris membres, amb la Direcció de Salubritat
i Cementiris del Municipi de Maputo (DMSC)
s’han implementat activitats conjuntes i s’han
dissenyat propostes futures, tenint avui una
relació d’absoluta confiança i professionalisme.
També s’ha treballat dia a dia amb la direcció
de l’escola secundària Noroeste II, amb la que
es té un acord per a la cessió de l’espai pels
estudis de la ràdio i amb la que s’ha creat una
relació de treball coordinat que beneficia a
ambdues parts. La Direcció Distrital d’Educació
i Desenvolupament Humà de ka-Maxakeni
(DDEDH) també ha estat un actor central
consolidant una relació professional molt
positiva. S’ha fer partícip també a l’Associació
Moçambicana de Microempreses de Prestació
de Serveis (AMMEPS), responsable de la
recollida primària a la ciutat de Maputo amb
la que s’ha treball conjuntament i s’han
escrit propostes de feina futura. Diverses
institucions del món de la comunicació com el
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Millora de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans mitjançant
la consolidació i participació a la Ràdio Comunitària de
Maxaquene “A” al Districte Municipal de Ka-Maxakeni
Programa d’Enfortiment dels Mitjans – IREX,
el Centre de Recolçament a la Informació
i Comunicació Comunitària (CAICC) de la
Universistat Eduardo Mondlane (UEM), el
Fòrum Nacional de Ràdios Comunitàries de
Moçambic (FORCOM), diaris locals i molts
altres. La Ràdio Comunitària de Maxaquene
comta amb diverses particularitats sent una
de les de major incidència, la ausència de
freqüència FM per emetre, però és avui un
mitjà de comunicació amb un reconeixement
progressiu, una qualitat i identitat en el que
fa i amb unes possibilitats de projecció molt
elevades.

També és un projecte que s’ha sapigut
coordinar amb l’altra intervenció que ESF està
duent a terme a la ciutat de Maputo, Projecte
de Cooperació Empresarial en l’àrea de Gestió
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de Residus Sòlids Urbans (GRSU). Això ha estat
gràcies a que des de la concepció del projecte,
es va preveure aquesta coordinació, havent-hi
activitats que s’han realitzat conjuntament.
Això ha permès donar una magnitud major als
dos projectes, compartint tasques i despeses i
retroalimentant-se l’un al altre.

• Realitzades un gran nombre d’accions
enquadrades en el projecte però que han
estat fruit del context i la situació de cada
moment. Gran capacitat de maniobra i reestructuració.
• Consolidació d’un equip tècnic de ESF a
terreny.

Com a mode de conclusió s’enumeren els trets
essencials i remarcables:

Val a dir per últim que es pot afirmar que
els objectius específics han estat plenament
aconseguits. De forma semblant els resultats
previstos es mantenen i es pot afirmar que
les activitats han estat alineades amb els
mateixos, podent haver sotileses en alguns
cassos.

• Consolidació funcionament intern Ràdio
Comunitària de Maxaquene.
• Creació
d’una
identitat
editorial
e
organitzativa de la Ràdio.
• Treball i pressa de decisions en equip i
obertes a tots els nivells de la Plataforma i la
Ràdio de Maxaquene.
• Creada consciència de pertinència i
apropiació.
• Visibilitzades les accions a diversos àmbits;
• Establertes línies de treball amb diversos
actors de diversa índole.
• Realitzades accions comunitàries d’impacte
en l’àmbit de la participació, divulgació de
drets i treball comú.
• Especial èmfasi a l’àrea de GRSU, amb
repercussió a través d’accions concretes,
enfortiment de la component medi
ambiental de la Plataforma de Maxaquene
i establiment de lligams.

Contraparts
Plataforma para o Desenvolvimento de
Maxaquene
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
95.716,01 €
Termini
31 de Maig del 2017
Desemborsament 2017
47.782,55€
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
d’Hospitalet, Ajuntament de La Roca, Àrea
Metropolitana de Barcelona
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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 2017 s’han desenvolupat les
activitats finals d’aquest projecte pilot.
L’objectiu principal d’aquest projecte pilot va
ser, aportar a la millora de la Gestió de Residus
Sòlids Urbans (GRSU) a la ciutat de Maputo,
amb el suport de dues empreses catalanes:
Andròmines i Insyste.
Per assolir els seus objectius, el projecte va
establir dues línies de treball. Per una banda,
va ser important reforçar i apoderar les
organitzacions locals que es dediquen a la
recollida primària i secundària dels residus
sòlids al districte de KaMaxakene, incidint en
dues organitzacions locals, Comsol i Kutenga.
Per altra banda, també es van realitzar accions
de sensibilització i conscienciació destinades a
la societat civil dels barris, sobre el reciclatge i
la importància de la separació de residus.

A continuació es descriuen cronològicament
alguns dels esdeveniments que apareixen al
cronograma que es consideren importants pel
desenvolupament del procés:

Per finalitzar aquest projecte es va realitzar
un seminari amb totes les organitzacions
que van participar al llarg del projecte on
també es va elaborar una memòria sobre les
organitzacions que treballen en el sector a la
ciutat de Maputo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguiment de Grup de Treball,
Alfabetització a Comsol,
Campanyes de sensibilització GRSU,
Dissabtes recreatius ambientals,
Workshop GRSU,
Itinerarius Formatius
Planificacio Estrategica Kutenga,
Creació de Grup de Treball sobre GRSU,
Sistematització de l’experiència

Es pot afirmar que els objectius i resultats
previstos han estat plenament aconseguits.
I es pot afirmar que les activitats han estat
alineades amb els mateixos.

Contraparts
Comsol i Kutenga a Moçambic, Insyste i
Andròmines a Barcelona
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
151.287,00 €
Termini
Desembre 2015 – Maig 2017
Desemborsament 2017
40.573,14 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona
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Grup Tarragona

Cap a la sobirania energètica: gestió sostenible dels
recursos naturals i protecció dels drets humans.
El grup de voluntàries d’Enginyeria Sense
Fronteres Tarragona va començar fort el
2017 estrenant un vídeo sobre la Pobresa
Energètica centrat en dades de la ciutat de
Tarragona.

Durant el mes de març es va realitzar un taller
relatiu a les afectacions de l’extractivisme
vers el recurs de l’aigua. L’activitat, dirigida
a uns 40 escoltes d’11 a 14 anys, tenia com a
objectiu conscienciar sobre les conseqüències
que té l’explotació del petroli a un ecosistema
tan fràgil com és l’Amazònia. Posteriorment
es va obrir un debat amb els joves sobre les
diferents formes de gestió de l’aigua, centrantse en la situació que es viu a Catalunya.
El 10, 19 i 20 de maig es va participar en la
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, a la
ruta de la Revolució de les Butxaques amb
Tornavís Teatre. El grup de voluntàries va
participar creant un punt del recorregut sobre
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territorio y la minería en Colombia” al cafè La
Cantonada. Presentació a càrrec de Lina Maria
Gonzàlez, membre de l’Observatori ADPI, un
col·lectiu de persones i organitzacions que
treballen per la defensa dels drets humans i
col·lectius dels Pobles Indígenes a Colòmbia.
Finalment, els dies 20, 23, 27 i 30 de novembre

el sistema oligopoli de les elèctriques i amb la
projecció del vídeo sobre la Pobresa Energètica
a Tarragona.
Durant el mes de juny es va assistir amb la
resta d’ONGs de Cambrils a la Fira
Multisectorial i a finals de mes,
amb col·laboració de l’Associació
d’Alumnes i Ex-Alumnes de Dret
Ambiental de Tarragona, es va
preparar i presentar el cinefòrum i
posterior col·loqui del documental
“La Sal de la Tierra”, que va tenir
molt bona acollida.
El 10 de juliol es va assistir al Plenari de
la taula de la Pobresa Energètica de
Tarragona i Reus, espai de trobada entre
les administracions
públiques locals i
les entitats socials
del
territori.
Al
final de la sessió,
les
representants
d’ESF van presentar
algunes
de
les
accions
sobre
pobresa energètica
que s’han dut a
terme a la Província
així com també van

defensar les reivindicacions de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica (APE).
La petita iMAGInada de Tarragona, va ser
de nou parada obligatòria pel grup, portant a
terme la dinàmica “Omplim de vida el cicle de
l’aigua” dirigida a nens i nenes d’entre 3 i 10
anys combinant una manualitat amb material
reciclat i la reflexió
sobre la importància
de l’aigua i la seva
gestió arreu del
món.
El
31
d’octubre
es
va
impulsar
la presentació i
posterior col·loqui
sobre
l’estudi
¿Paz para quién?
Defensa
del
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Grup Tarragona

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

es van portar a terme les Jornades sobre
conflictes
ambientals
a
Tarragona
“Resistències pel control popular del nostre
territori”. Les jornades es van dividir en 4
sessions, on les plataformes i associacions
implicades a alguns dels conflictes ambientals
localitzats a les comarques tarragonines cas Castor, indústria petroquímica, afectació
de l’Anella Verda, Bcn World, conflicte en el
Riu Siurana, contaminació del Pantà de Flix,
pedrera de l’Argentera - van compartir les
seves experiències, analitzant la història dels
conflictes, els actors principals i els reptes i
objectius a curt i llarg termini.
A més, la nostra granota Auka, conte que
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explica la problemàtica que es viu a l’Amazònia
equatoriana amb l’extractivisme de petroli,
ha seguit viatjant a escoles i biblioteques de
Cambrils, Reus i Lleida. I a través d’això i els
nostres Programes de Coneixement
de la Realitat, que han permès que
voluntariat viatgi a l’Equador, ens
han permès seguir teixint el vincle
Nord-Sud que dóna identitat al
grup.
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Grup Girona

Una nova cultura de l’energia és possible (fase XI)

Una nova cultura de l’energia és possible.
Al llarg de 2017 hem continuat treballant amb
la mateixa línia enfocada a la sensibilització
de la població gironina, sobre un altre model
energètic possible basat en la sobirania i les
energies renovables.
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, 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 indústries
extractives, pel qual TV Girona ens va demanar
un petit reportatge explicatiu. Així mateix,
hem seguit treballant de manera conjunta
amb la plataforma Aigua És Vida - Girona,
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Coordinadora d’ONG Solidàries – Girona i la
Universitat de Girona. I per últim aquest any
hem creat una exposició fotogràfica d’arxius
propis que recull la presència dels 10 anys
d’ESF-Girona a l’Amazònica equatoriana que
ha sigut exposada a Lleida, Manresa i Girona,
on s’ha volgut mostrar el context de la regió i
així com l’evolució dels projectes d’ESF.

a escoles i instituts. Els membres voluntaris
amb coneixements específics i tècnics sobre
el funcionament, mecanisme i elaboració
dels sistemes solars fotovoltaics i tèrmics,
realitzen la formació dels assistents, així com
demostracions experimentals amb el material
de què disposa l’entitat (maquetes de plaques
tèrmiques, sistemes que funcionen amb
fotovoltaica...).

Activitats
Divulgació de l’exposició: Què hi ha darrere
del teu mòbil?
Degut als bons resultats i a la gran acollida dels
anys anteriors, la intenció era obrir-la a tot al
públic gironí i no només a la gent universitària.
L’exposició la vam acompanyar de ponències.

Tallers a escoles, instituts i centres cívics
sobre energies renovables
Continuant amb el treball dirigit a infants i
joves, aquest any s’ha seguit amb els tallers

Presentació del joc “risc energètic”
Aprofitant la participació en l’assemblea
mensual de Coordinadora d’ONG Solidàries es
va presentar el joc del risc energètic. D’aquesta
manera donàvem a conèixer una altra manera
molt diferent el tema de les explotacions del
petroli i molt entretinguda.

Jamborinada: Trobada de tots els escoltes
dels països catalans
Es va participar en la Jamborinada, una
activitat que intenta conscienciar els infants
de les diferències socials que hi ha al món ,
així com les diferents problemàtiques que
hi ha actualment: contaminació, pobresa
energètica, desigualtat de gènere, etc.
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Grup Girona

Una nova cultura de l’energia és possible (fase XI)

Recomanacions de llibres
Des del grup universitari que som, es va
originar una afició mensual de recomanar
llibres d’àmbits molt variats. Tenia com a
objectiu plantejar propostes alternatives,
des de mirades feministes de diferents llocs
del món, a com les empreses transnacionals
s’apoderen del sistema.

El mercat dels productes de l’hort
Al maig vam participar en 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.
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persona la problemàtica minera, la lluita de les
dones i com està actualment el projecte del
Perú. També a principis de Maig vam passar
el documental “Lagrimas de aceite” amb
la col·laboració de Els Natus, la Plataforma
Resposta al Midcat i la XSE-Nord est.

Cicle del cinema solidari
Com en anys anteriors, hem participat en el
cicle de cinema solidari de l’Ajuntament de
Girona, dinamitzant el passi del documental
Arte a la deriba y derivados del pretroleo, on
s’explica la història del petroli a Guatemala i
planteja el tema de la usurpació privada de la
terra, dels recursos i de la història.

Documentals als centres civics
A finals d’abril vam passar el documental
“Las Damas Azules”, on vam comptar amb la
col·laboració de la directora del documental
(Bérengère Sarrazin) i en finalitzar el
documental ens va poder explicar en primera

Exposició dels 10 anys d’esf de Girona a
l’Equador

Cicle
de
xerrades
“Alternatives
al
capitalisme”
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
Som Energia, per fer front a l’oligopoli
energètic, amb ESF I Xarxa per la sobirania
energètica, exposant la relació entre energia
i gènere. També amb Pam a Pam a les terres
gironines, un model d’economia social i
solidària, banc del temps i moneda social. I
per últim amb ESF i Aliança contra la Pobresa
Energètica on es van presentar els principals
problemes.

Aquest any s’ha
creat una exposició
fotogràfica que recull els anys de presència
d’ESF a l’Amazònica equatoriana. L’exposició
es forma a partir d’arxius fotogràfics propis
impresos. Mostrarà el context d’aquesta regió,
així com també l’evolució dels projectes d’ESF.
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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”.
ESF Universitat forma part de l’associació
catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, una
entitat que a més de la sensibilització també
fa projectes de cooperació arreu i col·labora
amb diversos moviments socials. El grup
Universitat està format per estudiants de
diferents facultats catalanes amb la voluntat
de sensibilitzar la universitat en temes socials.
Així doncs, es dedica a l’organització de cicles
de xerrades (‘El Punt de Mira’), el passi de
pel·lícules i documentals, el contacte amb
campanyes externes, etc.
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 per a incidir sobre
el servei ofert a les seves facultats.
• Contacte amb entitats externes per a
campanyes i projectes conjunts
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En el Punt de Mira 2017
L’edició del 2017 del cicle de xerrades En el
Punt de Mira va tractar sobre obsolescència
programada + moviment DIY, habitatge
cooperatiu, canvi climàtic i mobilitat sostenible.
Xerrada Quin és el model energètic que volem?
A càrrec de Carles Riba (membre de CMES i
CDEI), Jordi Freixa (professor del departament
de nuclears).
Passi de “Before the flood” un documental
de National Geographic amb col·laboració de
Leonardo DiCaprio, evidencia els problemes
actuals del canvi climàtic.

(Oficina d‘Habitatge de Gràcia), Richard
Pointelin (Perviure.org); Yolanda i David de
Cal Cases; Can Tonal (Joan Agea) i a la tarda
xerrada Moneda social i economia comunitària
A càrrec d’Enric Duran (Cooperativa Integral
Catalana); Jordi Carbó (Celobert).
25 aniversari d‘ESF
Amb motiu del 25 aniversari Enginyeria Sense
Fronteres s’ha organitzat una celebració amb
tot tipus de activitats per gaudir amb la gent
del bari on es troba el local (Naves). El grup
Universitat a contribuït amb la realització del
dina popular.

que vam vendre a preus populars. Els beneficis
obtinguts serviran per la realització d’activitats
del curs vinent. També ens vam afegir a la
gimcana de la festa preparant una prova.
Vídeo
presentació
Enginyeria
Sense
Fronteres Universitat
Per tal de presentar el grup universitat de
Enginyeria Sense Fronteres hem realitzat un
simpàtic vídeo de presentació que trobareu
al següent link: https://www.youtube.com/
watch?v=mvdSF8g-P8Q

Xerrada Mobilitat elèctrica compartida
A càrrec de L’Arnau Viladarell (Som Mobilitat).
Passi del documental “El frau del dièsel”.
Xerrada Eco-disseny, millor repara’t que nou
i fes-t’ho tu mateixa, contra l’obsolescència
programada. A càrrec de Dr. Joaquim Lloveras
(ex-professor de l’optativa de Taller del
d’ALEs com Eco-Disseny, Innovació i Patents
oducte),Andròmines, Ateneus de Fabricació
(Verònica Martínez i Jorgina Martínez), Green
Fab Lab Valldaura.
Passi del documental “compra llença compra”.
Xerrada
Problemàtiques
d’habitatge
i
alternatives vigents. A càrrec d’Adrià Gallofré

Taller de samarretes
De cara a anar fent caliu per la festa de la
universitat s’ha organitzat un taller de pinta
samarretes al pati dels paons.
Festa de l’ETSEIB
Amb motiu de la festa de l’ETSEIB s‘ha
preparat una fideuà de verdures ecològiques
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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”.
Exposició del dret humà a l’aigua i l’Altrea
cara del petroli
Les últimes setmanes de maig i les primeres
de juny s‘ha realitzat una exposició sobre el
dret a l’aigua i el petroli, al passadís central de
l’ETSEIB. Per tal de sensibilitzar l’estudianta
sobre aquests temes.
Passi del documental “The Land awakening”
+ conferència
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
Grup de Consum
El grup de consum consisteix a fer una comanda
setmanal de fruites i verdures comuna a un
pagès de la vora. Es promociona la sobirania
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alimentària, consum de proximitat, productes
ecològics i conscienciació del consum. És per
això que convidem a tota aquella persona que
creu en una sobirania alimentària i amb una
producció i consum de proximitat i ecològic, a
contactar amb el grup de consum.

i instituts a fer xerrades i tallers sobre
voluntariat i drets humans. Per exemple:
hem realitzat 3 tallers del dret a l’habitatge
a l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat i 2
presentacions amb dinàmica (joc) a l’IES
MONT PERDUT de Terrassa.

Defensa dels drets humans
Tant el setembre com a l’octubre vam defensar
els drets humans i l’entesa en el moment
polític convuls que vam viure participant així a
diferents mobilitzacions.

Presentació del taller de la placa solar
tèrmica
Dins de les diferents activitats proposades per
tal de conscienciar la comunitat universitària
en l’àmbit de les energies renovables durant
els mesos de novembre, desembre i febrer
vam construir una placa solar tèrmica.
D’aquesta manera vam col·laborar amb
diferents laboratoris de la universitat i vam
recollir la major part de la informació en una
memòria que ja vam compartir.

Presentació del grup de voluntàries
(setembre)
El setembre vam participar en la presentació
de les nostres activitats i del nostre grup
de voluntàries a una jornada organitzada
per l’ONG en l’àmbit de Catalunya amb una
assistència d’unes 100 persones.
Tallers a les escoles i instituts
Durant l’any hem anat a diferents escoles

Fira d’associacions i dinar ecològic al Dia
per la Música
Amb motiu del Dia Per la Música vam
organitzar un dinar ecològic, de cous-cous
amb verdures boníssim, pa i de postres
pastissos casolans. Tots els ingredients eren
productes ecològics. També vam impulsar
diferents jocs per difondre l’esperit crític i la
sobirania alimentària com el de «endevinar la
mandarina» ecològica.
El preu del menú era molt ajustat i els pocs
beneficis van servir per finançar les altres
activitats que duem a terme durant el curs.
Vam fer servir plats i coberts reutilitzables, que
vam poder amortitzar i que ens serviran per a
la resta de dinars que organitzem. També vam
afegir-nos a la gimcana de la fira d’associacions
preparant i realitzant dinàmiques.
Setmana contra la violència de gènere
Vam ajudar al grup de dones de l’ETSEIB,
sent així coherents amb la nostra perspectiva
feminista, a decorar la universitat. (Novembre
2017).
Taller de Boc & Roll
Dins el grup de treball de residus es va
impulsar la iniciativa de fer un embolcall per
l’entrepà que fos reutilitzable.
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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.
És per això que des del 2016 es va conformar
un equip de gènere format per persones
voluntàries i alliberades de l’entitat. És un
equip mixt i té l’objectiu d’oferir un espai
de cures i garantir la perspectiva feminista
transversalment en el funcionament intern i
extern de l’entitat. Aquest funciona amb tres
nivells d’actuació definits: empoderament
personal i espai intern de cures pels i les
membres de l’equip, la perspectiva feminista
en el funcionament intern de l’entitat,
generant espais formatius i de debat, i de cara
a l’exterior, la visió de gènere als projectes i les
relacions externes de l’entitat.
Taller “Visió de gènere en la cooperació pel
desenvolupament, trobada de col·lectius
feministes i la cantautora Mònica Guiteras”
L’activitat oberta al públic principal de l’equip
durant el 2017 ha estat la realització d’un
taller sobre gènere a l’entitat, amb l’objectiu
de compartir metodologies, experiències i
vivències entorn el gènere en els projectes
de cooperació al desenvolupament. Entenem
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que per poder desenvolupar projectes com
a entitat hem d’avaluar com ens sentim
dins la nostra entitat, amb les persones
que ens envolten, i davant els projectes i les
experiències als diversos països amb què
treballem, ja que prioritzem a les persones
per davant de tot. Així doncs des de l’equip de
gènere treballem per mantenir espais de cures
a l’entitat, crear eines per treballar conflictes
interns, i generar reflexions sobre inquietuds
en la lluita feminista.

Cures internes
Durant l’any hem participat dels tallers de
Lafede.cat “Sembrant Cures per Cultivar
Canvis”, els quals tenen l’objectiu de detectar
i fer visibles les desigualtats estructurals de
gènere, en el sí de les entitats i de Lafede.cat;
fomentar la perspectiva i pràctiques feministes
i l’ètica de la cura en l’organització i cultura
internes de Lafede.cat i de les seves entitats
federades; i sensibilitzar i empoderar tots els
agents de les entitats federades i Lafede.cat
per fomentar el canvi organitzacional amb
perspectiva feminista i des de l’ètica de la cura.
A partir d’aquests tallers s’ha elaborat una Guia
d’autodiagnosi per les entitats conjuntament
i dins d’ESF s’ha iniciat un procés de reflexió
sobre possibles eines per a la conciliació de la
vida familiar i personal amb ESF, el qual s’ha
treballat principalment amb l’equip tècnic fent
un taller sobre la conciliació laboral i la gestió
de les emocions.

Presentació d’estudis amb perspectiva de
gènere
Durant el 2017 l’equip de gènere ha presentat,
juntament amb la campanya “El preu de

l’abundància, drets humans a les fosques”
del grup d’Extractives i Energia, l’estudi
“Desigualtat de gènere i pobresa energètica:
Un factor de risc oblidat” de la Irene Gonzàlez.
Una de les sessions de presentació de l’estudi
va formar part del Cicle de Dones de Navas, al
barri on es troba la seu d’ESF.
També vam participar en la presentació de
l’Estudi de base en Igualtat de gènere en les
comunitats rurals de la província d’Inhambane
del Cente d’Estudis Africans (CEA), que
forma part del projecte Empoderant la dona
camperola a la Província d’Inhambane per al
lideratge de la gestió de l’aigua i la promoció
agropecuària i acompanyament a la UNAC
a l’impuls de la seva Política de Gènere, a
Moçambic.
Vocalia de gènere
Amb l’objectiu de tenir una persona referent
a l’entitat en temes de gènere, s’ha creat una
nova figura a la junta directiva de l’entitat: la
vocalia de gènere, amb la funció de vetllar per
les cures feministes internes de l’entitat, donar
suport en la visió de gènere dels projectes
i treballar per la sensibilització dels i les
membres de l’organització en visió feminista.
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Grup CoopLocal

“Som un nou grup que neix dins d’ESF a finals del 2016,
amb la intenció de fomentar projectes de cooperació
en l’àmbit local”
Pel que fa a els premis BarnaJove, vam quedar
en 3a posició, cosa que ens va permetre
començar a avançar amb un primer disseny de
la plataforma web.
Al llarg de la primera meitat de l’any 2017 ens
hem dedicat a constituir-nos com a grup, no
només d’acord amb idees que van sorgir des
de grup Universitat, L’Altre Fòrum i es van
posar en comú als dos últims campaments,
sinó també partint de les experiències d’ESF i
ASFES en l’àmbit local.
Tant és així, que ens definim com un grup que
pretén coordinar i facilitar una xarxa de
projectes d’enginyeria per la transformació
social amb persones voluntàries, aportant
també recursos, coneixement i suport. Tot
això, mitjançant una plataforma web.
A finals de la primera meitat de l’any, ens
vam centrar en la difusió del grup i els serveis
que presta, tant entre possibles projectes
afins o col·laboracions d’interès; com entre la
comunitat universitària (des de l’ETSEIB fins al
Campus Besòs) i la fira de TRUC barcelonès.
Cosa que ens va fer adonar que són moltes
les iniciatives transformadores en el nostre
entorn, amb les que hem detectat necessitat
mútua de cooperació, també a escala local.
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Així doncs, en iniciar la segona meitat del 2017,
vam decidir centrar esforços en el Grup de
Treball de Sostenibilitat de CJB (Consell de
Joventut de Barcelona), a més de presentarnos als premis BarnaJove amb el projecte
concret de la plataforma web, base del grup.

Van ser tantes les sinergies i benentès amb
el CJB, que com a grup vam decidir liderar
l’entrada d’ESF al Consell com a entitat
membre de ple dret.

Això ens va proporcionar un paraigua com
a grup, una visió més global en l’àmbit de
possibles projectes i perfils de voluntariat a
Barcelona i aclarir on focalitzar les nostres
prioritats com a grup. D’aquesta manera, vam
desenvolupar un seguit de línies de treball,
envers els campaments de lleure sostenibles
(Projecte SOS_Campaments), els bons hàbits
sostenibles a les entitats o les oportunitats
d’ús de les superilles.
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El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
Durant el 2017 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, en l’àmbit
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 quals formem part com l’Aliança contra
la Pobresa Energètica (APE), la Xarxa per la
sobirania energètica (Xse) i la campanya No al
TTIP, CETA, TiSA a Catalunya.

Així, el treball de la lluita contra la pobresa
energètica, a través sobretot de la participació i
el suport a l’APE, s’ha centrat a fer seguiment de
l’aplicació de la llei 24/2015 i sobretot ha centrat
els esforços a desenvolupar protocols per tal
d’identificar famílies que pateixin pobresa
energètica però que estiguin fora del circuit de
serveis socials. En aquest sentit, s’ha treballat en
un protocol perquè els cossos de bombers tant
de l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat
implementin en les seves intervencions. També
s’ha treballat amb diferents ajuntaments de
Catalunya per ta de fer seguiment a l’aplicació
de la llei així com s’ha començat
una campanya per exigir la
condonació del deute a les
empreses subministradores que
majoritàriament gestionen tant
l’aigua com l’energia a Catalunya.
També s’ha fet seguiment als
canvis legislatius en matèria de
pobresa energètica en l’àmbit
estatal, com la reforma del bo
social, traslladant les nostres
demandes als diferents grups
parlamentaris del Congrés així
com s’han presentat al·legacions.
Per últim, s’ha fet formació a
través de tallers per saber quin
són els nostres drets i ajudar a
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entendre les factures dels serveis bàsics.
Aquest any el treball que s’ha realitzat amb la
Xse s’ha centrat sobretot a introduir al debat
públic la necessitat de municipalitzar les xarxes
de distribució elèctrica com a pas indispensable
per tal d’arribar a un control social i democràtic
de l’energia. En aquest sentit, en l’assemblea
del gener de la Xse ja es va plantejar la
necessitat d’obrir aquest debat i d’iniciar una
campanya per tal de municipalitzar les xarxes
de distribució.
S’ha dut a terme l’estudi “ESFeres 19:
Recuperant el control de l’energia. Accions per
(re)municipalitzar la distribució elèctrica”, que
ens ha servit com a element formador, per
a dotar-nos de discurs, i com a element per a
la incidència política. L’estudi s’ha presentat
en el marc les jornades internacionals per a
la recuperació de les xarxes de distribució
elèctrica: “Tensem les xarxes”. Les jornades
han possibilitat així mateix enriquir-nos d’altres
experiències, poder explicar la nostra feina en
l’àmbit internacional i aprofundir l’enxarxament
amb altres activistes energètiques.

Una altra línia de treball que hem aprofundit
en aquest any a la campanya “El preu de
l’abundància: drets humans a les fosques” ha
sigut la vinculació de la lluita feminista amb
l’energètica. Aquest és un treball que ja havíem
començat en anys anteriors, però que enguany
ha adquirit una especial rellevància, ja que la
mirada feminista ha sigut un element central i
transversal en absolutament totes les activitats
que hem realitzat.
Pel que fa a la lluita contra el TTIP, CETA i
TiSA, hem participat de les últimes grans
mobilitzacions en contra del CETA fins que,
malauradament, aquest es va aprovar el passat
27 d’octubre pel Senado, fet que va quedar
completament eclipsat ja que fou el mateix dia
en què s’aprovà l’aplicació del tristament famós
article 155 de la Constitució Espanyola.
A posteriori de l’aprovació del CETA, la
campanya pren la decisió de refundar-se, per
tal d’adaptar-se per encarar i combatre els
diferents Tractats de Comerç i Inversions, així
com l’arquitectura de la impunitat corporativa.
Aquest canvi culminarà a nivell tant català, com
espanyol i europeu, ja entrat el 2018.

Una d’aquestes xarxes internacionals en què
hem començat a participar ha sigut Energy
Democracy, on juntament amb altres activistes,
principalment de l’àmbit europeu, compartim
experiències i suport mutu.
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El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
davant de l’oficina de la Comissió Europea a
Barcelona contra l’acord CETA.
Activitats
Exposició “Què hi ha darrere el teu mòbil”
L’exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?”
dins el marc de la campanya “El preu de
l’abundància: drets humans a les fosques”.
L’exposició té per objectiu sensibilitzar, de forma
visual i agradable, sobre els diferents minerals
utilitzats per a la fabricació dels telèfons
mòbils –i majoria d’aparells electrònics-, la
seva procedència i el context socioeconòmic
i ambiental sota el qual s’extreuen. Al mateix
temps ofereix eines i alternatives per minimitzar
aquest impacte i caminar cap a un model
socialment més just i més sostenible.
El 2017 ha estat el quart any de vida que ha
tingut aquesta exposició. Enguany a través de
l’exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil”,
s’ha col·laborat en diversos esdeveniments, tals
com el Mobile Social Congress, celebrat entre el
28 de febrer i l’1 de març al Pati Manning o la
Festa del Comerç Just al Districte de Sant Andreu
el 20 de maig.
Dia Europeu d’accions descentralitzades
contra el CETA
En el marc de l’acció europea coordinada per la
campanya europea No al TTIP, ESF juntament
amb altres organitzacions, ens vam concentrar
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La mobilització es féu per continuar reclamant
que no volem un tractat de lliure comerç
entre la Unió Europea i el Canadà, que és una
amenaça pel medi ambient, no vetlla pels drets
dels consumidors, ataca els serveis públics i no
respecta els drets laborals, perquè amb aquest
tractat ens arrisquem a perdre al voltant de
204.000 llocs de treball a la Unió Europea.

què és la gestió comunitària i quin paper hi
juguen les institucions. Es va comptar amb la
participació de l’Edurne Bagué, doctoranda
d’Antropologia Social i membre d’Aigua és Vida
i Sebastià Riutort, autor del llibre “Energía para
la democràcia” i membre de Som Energia.
En la segona es van exposar casos pràctics de
models de governança energètics que s’estan
produint ara mateix. Així vam tenir com a
ponents al Lluís Basteiro per l’Ajuntament de
Cadis, en Marc Romera per l’Associació de
Serveis Elèctrica Bases Autònoms, en Martín
Mantxo per Ekologistak Martxan i a l’Alba del
Campo per l’Ajuntament de Cadis.
Finalment i ja en el marc de l’assemblea es va
discutir sobre les activitats prioritàries que
hauria de tenir la Xse en l’any vinent, es van
socialitzar les activitats que feia cada node de
la Xse, així com es va fer un taller participatiu de
coordinació i comunicació.

Assemblea Xarxa per la sobirania energètica.
“La governança energètica”
Vam impulsar conjuntament amb les companyes
de la Xarxa per la sobirania energètica
l’assemblea anual d’aquesta organització, que
enguany, la temàtica central girava entorn
de la governança energètica. L’assemblea
constava de dues taules, en una primera es va
fer una explicació sobre què és la governança,

Energia i gènere. Mirades ecofeministes
sobre l’energia
Aquest seminari es va realitzar de manera
conjunta amb la Xarxa per la sobirania
energètica. Es va realitzar a la Federació
d’associacions per la Justícia Global el dia 24
d’abril de 2017.

La ponència va anar a càrrec de la Blanca Bayas i
la Mònica Guiteras, ambdues de la Xse. El debat
es va estructurar en tres parts, primerament
una introducció a l’economia feminista i la crisi
de cures, la segona part es traslladà aquesta
exposició al nostre model energètic i finalment
es féu un extens debat amb el públic.
Del debat amb el públic se’n va treure la
conclusió de la necessitat de l’existència
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d’aquests espais i per la innovació que
suposava començar a tractar l’energia des d’un
enfocament de gènere.
Jornada de lluita ecologista
En el marc de les jornades ecologistes
organitzades per l’organització juvenil Arran
Sants, vam participar conjuntament amb la
plataforma No al pla Caufec, vam explicar el
projecte d’Enginyeria Sense Fronteres, així com
les principals agressions socials i ambientals
contra el territori que tenim avui en dia.

per la sobirania energètica (Xse), de la que ESF
en forma part, ha analitzat el sector elèctric,
intentant plantejar alternatives que caminin cap
a la sobirania energètica popular. Els intensos
debats sobre la qüestió han acabat determinant
que una de les activitats claus és la distribució
elèctrica.
L’estudi, que pretén dotar d’arguments per
l’acció social, política i jurídica, amb el principal
objectiu de contribuir a la recuperació del control
públic i ciutadà de l’energia, a través d’un procés
de remunicipalització de la distribució elèctrica,
es presenta en dues parts principals.
La primera part analitza el context general de
la distribució elèctrica i s’inicia amb la història
de l’electrificació a Catalunya, parant especial
atenció a l’evolució de les xarxes elèctriques i
les dinàmiques de poder del sector, per arribar
a què és la distribució en l’actualitat, quins són
els seus actors principals i com es remunera
l’activitat.

Estudi ESFeres 19: Recuperant el control de
l’energia. Accions per (re)municipalitzar la
distribució elèctrica
Durant aquests últims quatre anys la Xarxa
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L’estudi fou finalment presentat en el marc
de les “Jornades internacionals per recuperar
les xarxes de distribució elèctrica. Tensem les
xarxes.”

La segona part indaga les eines que ens pot
brindar el marc jurídic actual en relació a la (re)
municipalització de la distribució elèctrica, així
com incideix en les claus de la mobilització social
necessària i imprescindible per generar espais
que disputin l’hegemonia a l’Oligopoli elèctric,
i que siguin capaços de posar la distribució
elèctrica al servei de la ciutadania.

Aquesta trobada va servir per poder conèixer
en profunditat els casos de campanyes de
remunicipalització de les xarxes de distribució,
i per a poder expressar tots els dubtes i reptes
que tenim al davant per aquells activistes que
vulguin emular aquestes experiències realitzant
també campanyes per a la municipalització
de les xarxes de distribució en els seus àmbits
geogràfics.
Finalment a través d’aquesta trobada serví
per posar en contacte aquestes diferents
organitzacions, els quals es comprometeren
a treballar de manera conjunta per assolir els
objectius marcats en aquesta reunió sota el
paraigua de l’organització internacional Energy
Democracy.

Tensem les xarxes. Jornades internacionals
per recuperar les xarxes de distribució
elèctrica
Les jornades es van celebrar els dies 2 i 3 de juny
de 2017 a la ciutat de Barcelona.
El dia 2 es va realitzar una reunió estratègica
a la seu de la Federació d’Organitzacions per
la Justícia Global, aquesta primera trobada
va comptar amb la participació d’activistes
de 21 organitzacions diferents, provinents
majoritàriament d’Espanya, però també
del Regne Unit, Alemanya i Països Baixos.

El dia 3 es va realitzar un acte públic a l’Aula
Magna de la Facultat de Medecina de la
Universitat de Barcelona. L’exposició del qual es
basà sobre quatre eixos.
El primer de context europeu dels processos
de remunicipalització de la mà de David Hall,
director del Public Services Unit de la Universitat
de Greenwich i Lavinia Steinfort del Transational
Institute.
El segon d’experiències de control ciutadà sobre
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l’energia a nivell europeu, amb Stefan Taschner
de Berlin, Tanja Gaudian de Schönau i Alba del
Campo de Cadis.
I finalment una darrera taula de propostes des
del marc legal i legítim per recuperar el control
de les xarxes de distribució elèctrica, de la mà
de l’Alfons Pérez de l’Observatori del Deute en
la Globalització, Cecília Sánchez de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético i Mª Eugenia
Palop, professora titular de Filosofia del Dret de
la Universitat Carlos III de Madrid.

Desmuntem les factures elèctriques
El 19 de juny, vam preparar conjuntament amb
l’Observatori del Deute en la Globalització,
un taller per entendre millor les factures
de l’electricitat i compartir recursos per
tal de comprendre-les. A més, es va parlar
d’alternatives i opcions a l’hora d’escollir
companyies d’energia i així combatre els abusos
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de l’oligopoli elèctric, d’una manera pràctica i
accessible a tots els públics.
El taller va comptar amb la participació també
de l’Ateneu l’Harmonia i es va fer en aquest
equipament de gestió ciutadana. Va comptar
amb una nodrida participació tan de públic
especialitzat en la temàtica, afectades per la
pobresa energètica i veïnes del barri de Sant
Andreu.

un punt de trobada per a conèixer amb més
detall les polítiques actuals i futures de comerç
i inversió de la UE, es va analitzar els impactes
en diferents temes i sectors, tal com el Sistema
Multilateral d’Inversions (MIC), el TiSA, els
tractats amb el Japó i Mèxic, l’afectació dels TLCs
en el gènere, o l’agenda de l’OMC. També es
varen tractar alternatives, tals com l’Economia
Social i Solidària, o com el Tractat Vinculant de
Nacions Unides.
Finalment les jornades van culminar amb una
assemblea de la Campanya No al TTIP, CETA i
TiSA estatal.

Trobada sobre les polítiques de comerç de
la Unió Europea i les alternatives al poder
corporatiu
Els dies 3, 4 i 5 de novembre ESF vam participar,
conjuntament amb altres entitats de la
Campanya Catalana No al TTIP, CETA, TiSA, en
l’organització de la “Trobada sobre les polítiques
de comerç de la Unió Europea i les alternatives
al poder corporatiu”.
Aquesta trobada que fou de caràcter estatal,
tenia un fort component formatiu, així fou

Execució
103.711,69 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Tarragona, Ajuntament de Girona,
Universitat de Girona
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Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia
Seguint amb la tendència d’anys anteriors,
la campanya ha continuat mantenint el seu
compromís de treball local, tot i que aquest any
s’ha apostat per augmentar la participació tant
en l’àmbit com internacional. Al llarg de l’any,
s’ha posat de manifest un interès creixent a
favor d’una gestió pública i democràtica de
l’aigua.
Tot just començava l’any, es va emetre el
documental “La Batalla per l’Aigua” al programa
30 minuts de TV3 on es consolida la veu de la
plataforma Aigua és Vida com un dels referents
en gestió de l’aigua a Catalunya. Al Març es va
organitzar a Terrassa la primera manifestació
per l’aigua pública i democràtica a Catalunya.
Al juny de 2017 Bellpuig va remunicipalitzar el
servei, augmentant a 16 els municipis que han
recuperat la gestió municipal des de l’any 2010
a Catalunya.
En l’àmbit estatal, l’any 2017 ha estat marcat
per la creació de l’entitat pública empresarial
limitada (EPEL) Aquavall, que a partir de l’1
de juliol gestiona el servei d’aigua a la ciutat
de Valladolid de forma pública. Després de 20
anys en mans privades, Valladolid es converteix
en la ciutat més gran que ha fet aquest canvi a
l’estat espanyol. Al setembre el ple de Terrassa
aprova amb els vots de 20 dels 27 regidors crear
l’empresa pública Terrassa Cicle de l’Aigua,
Epel, després de 75 anys de concessió privada.
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Des de la ciutadania s’han creat dues noves
plataformes per impulsar la gestió pública a
escala municipal Al municipi de Mollet es crea
la taula de l’aigua de Mollet i el novembre a
Sant Antoni de Vilamajor la taula de l’aigua
de Vilamajor. Així es constata un augment de
l’interès en la participació de la gestió de l’aigua.
Per tal d’acompanyar i impulsar aquests
processos es segueix treballant amb la
plataforma Aigua és Vida. La plataforma va
començar l’any donant suport a la primera
mobilització pel retorn del servei de l’aigua

a mans públiques, celebrada a Terrassa. La
manifestació, liderada per la Taula de l’Aigua
de Terrassa va comptar amb una multitudinària
resposta i amb el suport de quasi un centenar
d’entitats. Al voltant del dia mundial de l’aigua,
es van co-organitzar les Jornades “Aigua, bé
comú. Reptes de futur” al Recinte modernista
de Sant Pau. Al maig es va celebrar la 3era
Àgora Aigua a Girona on ens vam reunir amb
moltes altres entitats i al setembre vam tenir
la visita del Relator Especial de l’ONU sobre
el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, Leo
Heller a la seu d’Enginyeria Sense Fronteres.
A finals d’any, la plataforma
va celebrar la primera
assemblea per l’aigua pública
a Barcelona per decidir si
s’impulsava una Iniciativa
Ciutadana per proposar una
pregunta sobre la gestió de
l’aigua a la ciutat comtal. Amb
una gran assistència, es va
decidir engegar la Iniciativa
Ciutadana per incorporar
la pregunta “Vol vostè
que la gestió de l’aigua a
Barcelona sigui pública i amb
participació ciutadana?” a
una multi consulta a celebrar
l’any 2018. Per aconseguir-ho
el desembre de 2017 es posa

en marxa el gran repte d’aconseguir 15.000
signatures de suport a la proposta.
S’ha donat continuïtat a la Campanya Som Aigua
que portem a terme conjuntament amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, així
com donant suport al grup de treball de l’aigua.
La campanya s’ha portat a terme a Santa Coloma
de Gramenet mitjançant diferents activitats de
sensibilització en aigua i cooperació.
També s’ha estat treballant amb els operadors
públics catalans d’aigua que ha donat com a
fruit un estudi d’experiències entre operadors
catalans i d’altres països i també s’ha seguit la
feina amb Global Water Operators’ Partnership
Alliance (GWOPA) de la que formem part del
comitè directiu com a societat civil organitzada.
A escala estatal s’ha impulsat la Red de Agua
Pública (RAP), participant en un grup de treball
d’experts en matèria de regulació estatal de
l’aigua impulsat per la Asociación Española
de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) i la
pròpia RAP. Entre altres, s’ha participat en les
jornades “Mesa técnica para la gestión del ciclo
urbano del agua” celebrades el 24 de febrer
A Coruña, moderant la taula d’experiències
de remunicipalització. Es va acollir una reunió
presencial de coordinació de la RAP a Barcelona
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al març, que va permetre establir diferents
grups de treball per dinamitzar i impulsar la
feina a fer. I finalment, també s’ha participat al
“Foro por la Nueva Cultura del Agua” organitzat
a Madrid a on es va participar en la taula de
moviments socials sobre planificació i gestió
integral d’aigües.
En l’àmbit internacional s’ha treballat amb
el moviment europeu de l’aigua posant en
comú les lluites als diferents països de la UE,
compartir estratègies, solidaritat i objectius. En
concret s’ha participat en una trobada de treball
a Bologna amb el Foro Acqua explicant el cas de
la situació de l’aigua a Catalunya i al juny també
es va participar de les jornades “A thinkery
on water, anti-privatisation struggles and the
commons” a Irlanda (Galway). Així mateix,
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.
Activitats
Aigua és Vida
• Co -organitzar i participació a la manifestació
Per una Gestió Pública i Democràtica de
l’Aigua a Terrassa el 19 de març.
• Co -organització de les jornades internacionals
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“Aigua, bé comú. Reptes i futur” al recinte
Modernista de Sant Pau el 21 de març.
Participant també en ponències i taules de
debat a les jornades.
• Celebració de la 3a Àgora a Girona
per conèixer la situació del moviment
socioambiental de l’aigua a Catalunya,
per treballar conjuntament una proposta
comunicativa de campanya per a les (re)
municipalitzacions, i avançar en la nostra
proposta de participació ciutadana i control
social pel que fa a la gestió urbana de l’aigua
i la implantació de la Directiva Marc de l’Aigua
a les conques internes i intercomunitàries de
Catalunya.
• Organització i inici de la campanya de recollida
de firmes “Teixim una xarxa ciutadana per a
la municipalització de l’aigua”.
• Realització de comunicats i xerrades
denunciant i donant a conèixer la situació de
l’aigua a Catalunya al llarg de tot l’any.

Global Water Operators’ Partenership
Alliance (GWOPA) – UN Habitat
Com a membres del comitè directiu de la
GWOPA, es va participar a la reunió que es va
celebrar al febrer, aportant la visió de la societat
civil organitzada en aquest organisme de les
Nacions Unides, així com el seguiment d’aquesta
aliança per tal de promocionar els partenariats
entre operadors públics d’aigua arreu del món.
Així mateix, també es participa en diferents
reunions preparatòries per videoconferència.
Visita del Relator especial sobre el Dret Humà
a l’Aigua i al Sanejament de les Nacions
Unides
Visita del Relator Especial de la ONU sobre el
Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, Leo Heller
a la seu d’Enginyeria Sense Fronteres. La reunió
ha servit per traslladar al relator diferents temes
i es va fer un comunicat explicant els punts
principals de la reunió:
• Es va transmetre la preocupació del moviment
català de l’aigua sobre les grans dificultats
d’incorporar a la legislació europea el Dret
Humà a l’Aigua i al Sanejament i l’actuació
abusiva a Catalunya de les companyies
privades de gestió de l’aigua.
• Es va lliurar una carta de suport a la GWOPA
amb l’adhesió de diferents entitats europees
de la societat civil organitzada.
• Es va fer entrega de l’informe de talls a
Catalunya realitzat per Aigua és Vida.

Dia Mundial de l’Aigua
Durant la commemoració d’aquesta data
internacional l’activitat de la campanya és
frenètica, amb el llançament de notes de
premsa, comunicats, xerrades, etc. Destaquem
especialment el luxe de moderar i dinamitzar un
espai de diàleg amb Jihan Gearon, índia navaho
i membre de la Black Mesa Water Coalition al
Born Centre Cultural.
Som Aigua
Conjuntament amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament s’ha portat a
terme la campanya Som Aigua al municipi de
Santa Coloma de Gramenet amb la realització
d’una càpsula de vídeo, un acte institucional per
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presentar-lo, un espectacle de circ i una pintada
mural col·laborativa en el marc de la trobada
d’infants sahrauís a Santa Coloma de Gramenet.
També s’ha representat l’espectacle “Els
Exploradors de l’Aigua” als municipis d’Alella,
Castelldefels, Dosrius, Òrrius i Sant Sadurní
d’Anoia. Aquestes activitats han permès apropar
la situació de l’aigua i el sanejament globalment
a la ciutadania catalana.

Jornada “ Una nova oportunitat per legislar
el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament a
Europa”
Organització d’un seminari amb la presència
de destacades personalitats, locals, estatals i
europees per tal de donar a conèixer la situació
de l’aigua i el sanejament a molts països
d’Europa. Al seminari es van abordar qüestions
com ara com s’està estenent la privatització
per Europa, com es pot legislar el Dret Humà
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a l’Aigua a Europa o si és el procés de la
Directiva Marc de l’Aigua és una oportunitat per
treballar aquestes qüestions. Aquest seminari
va significar una actualització del Moviment
Europeu de l’Aigua que va permetre un treball
més fluid entre les entitats que la integrem i
una continuació de la feina que portem fent en
el marc de la Iniciativa Ciutadana Europea sobre
l’aigua.

Llançament del vídeo “El negoci dels
comptadors d’aigua a Barcelona”
Realització d’un vídeo on s’explica la situació de
vulnerabilitat que vivim la ciutadania abastida
per la Societat d’Economia Mixta (15% pública,
15% La Caixa i 70% AGBAR) pel que fa als
comptadors d’aigua. El marc legal sota el qual
es regulen i l’opacitat i posició d’abús del Grup
AGBAR fan que avui estiguem pagant uns sobre
costos clarament injustificats.

Llançament
de
l’estudi
“Experiències
d’intercanvi entre operadors públics d’aigua.
Una eina d’implementació del Dret Humà a
l’Aigua i al Sanejament a nivell global.”
Amb aquest estudi, es pretén donar a conèixer
el funcionament de les col·laboracions sense
ànim de lucre entre operadors públics d’aigua
i com els municipis poden fer servir aquests
partenariats com a eina per posar en relleu el
valor i la capacitat d’impacte d’aquest tipus
de polítiques de cooperació internacional al
desenvolupament. El principal objectiu d’aquest
estudi és la divulgació d’aquests intercanvis per
tal d’animar altres operadors públics d’aigua
i ens municipals en la posada en pràctica de
partenariats entre entitats públiques.

Execució
62.315,31€
Finançadors
Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Comunicació
Durant el 2017 hem seguit treballant per una
comunicació dinàmica alhora que rigorosa,
donant suport sempre als valors de l’entitat
com ara justícia, pluralisme, respecte i
participació, per tal de donar a conèixer els
projectes i campanyes d’ESF.

d’alguna manera als darrers 25 anys sigui com
a sòcies, voluntàries o equip tècnic.

seguidors a twitter (564 més que a finals de
2016), 1.683 seguidors de facebook (377 més
que a finals de 2016), 89 seguidors al canal
de Telegram, i 308 seguidors al recentment
estrenat canal d’Instagram.

Hem seguit treballant activament en les
campanyes d’aigua i energia al nord així com
en els projectes de cooperació al sud. A més
a més, hem seguit reforçant la participació
del voluntariat per aconseguir una major
implicació i d’aquesta manera augmentar la
visibilitat de la feina feta.
ESF ha continuat donant suport comunicatiu a
les xarxes i plataformes en què participem com
ara l’Aliança contra la Pobresa Energètica,
la Plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la
sobirania energètica o la Campanya contra
el TTIP. A finals de desembre també ens hem
implicat en la campanya Remunicipalitzem
Barcelona per una gestió pública i democràtica
amb participació ciutadana del servei de
l’aigua a la ciutat.
Aquest any hem celebrat el 25è aniversari de
l’entitat amb diverses activitats. Hem acabat
de treballar la imatge del 25è aniversari que
vam començar el 2016 amb l’il·lustrador Joan
Turu i hem creat samarretes i bosses de roba
commemoratives dels 25 anys de l’entitat.
El dissabte 22 d’abril vam celebrar una gran
festa oberta al barri on vam convidar a totes
les persones que participen o han participat
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Com ja vam fer en el 2016, per Sant Jordi hem
volgut felicitar la diada amb una il·lustració.
En aquest cas hem aprofitat la il·lustració del
25è aniversari per donar cohesió i coherència
amb els 25 anys d’ESF. La felicitació ha estat
enviada a totes les persones sòcies de l’entitat
això com ha estat compartida al web i a les
diferents xarxes socials per donar-li encara
més recorregut i visibilitat.
En el 2017 hem seguit reforçant les xarxes
socials de l’entitat. Si en 2016 vam llençar
el canal de Telegram, en aquest 2017 hem
començat a donar-nos a conèixer també a
Instagram. El nostre impacte a les xarxes
socials ha anat creient durant el 2017 de
manera que hem acabat l’any amb 2.325

En el segon trimestre de 2017 hem finalitzat
la nova web de l’entitat i l’hem fet operativa.
Finalment tenim un web actualitzat i que
compleix les necessitats de l’entitat, tant per
mostrar el transcurs de projectes i campanyes
com per mostrar informació útil de l’entitat
o per penjar els estudis i publicacions. Ha
estat un procés llarg però molt productiu
en què han participat totes les persones
voluntàries de l’entitat i on hem comptat
amb la total implicació del Jordi Besora, plaça
subvencionada pel SOC durant el curs 20162017.

l’entitat. Per això hem implementat un espai
online on d’una banda poder aconseguir el
regal i de l’altra un espai on l’usuari final ha
pogut jugar i aconseguir l’essència d’ESF i
diferents regals o aportacions econòmiques a
l’entitat.

A finals de 2017, de cara al nadal, hem donat
l’oportunitat a les persones sòcies, voluntàries
i totes aquelles que comparteixen els nostres
valors el fet de regalar l’Essència d’ESF.
El projecte, presentat en format joc ha estat
desenvolupat per l’equip de comunicació de
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25è aniversari

La celebració del 25è aniversari de l’entitat
ha estat principalment al barri de Navas, on
l’entitat té la seva seu, l’objectiu ha estat el de
crear lligams amb les entitats i equipaments
del barri, així com donar-nos a conèixer als
veïns i veïnes de la zona.
L’aniversari ha anat acompanyat amb la
imatge gràfica elaborada per en Joan Turu,
que ha il·lustrat els calendaris de l’entitat,
samarretes, bosses, cartells i la difusió
relacionada amb el 25è aniversari juntament
amb el Hastag #ESFem25.

Jornada de celebració al barri de Navas

Associacionisme al barri de Navas

El dissabte 22 d’abril del 2017 vam realitzar
una sèrie d’activitats a la Plaça de la Guineu,
una plaça reivindicada pel veïnat de la zona
per tal de mantenir-se com a espai públic,
popular i ple de vida.
Els diversos grups de voluntariat de l’entitat van
organitzar un seguit d’activitats per a totes les
edats mostrant les diverses temàtiques en les
que treballem i donant a conèixer la tasca que
realitzem des d’Enginyeria Sense Fronteres
juntament amb les nostres contraparts.

Amb l’objectiu de participar activament del
teixit associatiu del barri hem participat a la
Festa Major de Navas organitzant una de les
nits juvenils del programa de la festa.
A més s’han iniciat vincles amb el Districte de
Sant Andreu i amb el Pla Comunitàri de Navas,
per tal de donar-nos a conèixer, entrar a formar
part de la xarxa d’entitats i equipaments del
districte i oferir-hi els nostres serveis.

Durant tot el dia es va crear un espai de
germanor, familiar, lúdic i festiu, acompanyat
amb músiques reivindicatives, amb la
participació de petits comerços del barri, i
l’assistència d’unes 250 persones.

Per exemple, hem presentat l’estudi
“Desigualtat de gènere i pobresa energètica:
Un factor de risc oblidat” de la Irene Gonzàlez,
dins del Cicle de Dones de Navas.

Memòria d’activitats 2017 · ESF

43

4,80%

Informació econòmica
Durant el 2017 el pressupost d’ESF ha estat
d’1.116.000 euros. El repartiment de les
despeses durant 2017 ha estat:
• Despeses Sud: 807.007 euros
• Despeses Nord: 166.922 euros
• Despeses d’administració i comunicació:
142.087 euros
Un cop més, amb aquestes dades, el
pressupost d’execució se situa per sobre el
milió d’euros, tal com ve succeint des de l’any
2013.
La despesa Sud s’ha realitzat a el Perú (7%),
El Salvador (26%), Moçambic (25%) i Equador
(14%) representant el 72% de la despesa total.
Quant a la distribució de la despesa en
projectes Nord, són dues les campanyes que
s’han dut a terme: la campanya d’energia
i indústries extractives amb una execució
del 9% i la campanya d’aigua amb un 6% del
pressupost total.

DESPESES
1.000.663

90,07%

PROJECTES SUD

Generalitat

188.986

17,01%

Perú

Ajuntaments i
Diputacions

641.354

57,73%

Administració
espanyola

170.323

FONS PRIVATS

30.479

2,74%

Col·legis i
Universitats

19.634

1,77%

Altres donacions

10.846

0,98%

0

0,00%

Col.laboracions amb
altres col.lectius

0,04%

2,74%

INGRESSOS
FONS PÚBLICS

2,36%

15,33%

805.447

72,27%

74.502

6,69%

El Salvador

292.079

26,21%

Moçambic

277.346

24,89%

Equador

154.449

13,86%

7.071

0,63%

PROJECTES NORD

166.922

14,98%

Campanya d’
extractives

103.407

9,28%

Campanya d’ aigua

63.515

5,70%

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

142.087

12,75%

Assessories Tècniques

Quotes de socis/es

53.301

4,80%

Ingressos per
activitats

26.185

2,36%

Interessos i
extraordinaris

390

0,04%

Quant als ingressos, el 90 % correspon a fons
públics d’entre el que destaquen, amb un 58%,
les subvencions d’ajuntaments i diputacions,
la Generalitat ha finançat el 17% dels projectes
executats i l’administració espanyola el 15%.
Un punt dèbil de l’entitat és la baixa contribució
dels fons propis al seu finançament: les quotes
de socis representen el 4,8% i els ingressos per
activitats el 2,4%. S’arriba al 100% amb el 2,7%
de fons privats.

atorgades es constata una recuperació
respecte al 2016, en el que va haver una
davallada de les subvencions de la Generalitat
de Catalunya i de l’AECID. Efectivament en 2017
La Generalitat ha doblat la seva aportació del
2016 i l’AECID contribuirà amb el finançament
de tres projectes pel període 2018-2019.

Fins aquí es fa referència als projectes
executats. Parlant de les subvencions

Acaudit Auditors ha auditat favorablement els
nostres comptes

90,07%

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

TOTAL DESPESES 1.114.456 €

INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

RESULTAT -3.438 €

12,75%

TOTAL INGRESSOS 1.111.018 €

14,98%

72,27%

Destinació dels recursos
PROJECTES SUD
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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

217

512

24

1

15
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Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
telegram.me/ESFCatalunya
/ESFCatalunya

www.esf-cat.org

