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Presentació

Com cada any, tota l’entitat presentem

al nord, on s’identifiquen gran part de les

gestió dels projectes que ha contribuït

conjuntament la memòria de l’Associació

problemàtiques del sud, com a causants i

en una millora en la salut laboral i de

Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, el recull

conseqüents.

processos interns de l’entitat.

que hem dut a terme durant l’any 2018. A la

És d’aquestes lluites de les quals sorgeixen

En la memòria es veuen reflectits amb

memòria hi descrivim els projectes de cada

les actuals campanyes Nord, d’incidència i

més detall tots aquests aspectes que

país i campanya, les accions dels grups locals,

sensibilització a la població en temes de pobresa

us presentem, que cada un dels grups

de les comissions i dels equips transversals,

energètica, problemàtiques mediambientals

i equips ha redactat amb tota la nostra

les entitats amb què treballem i la informació

internacionals,

il·lusió.

econòmica general de l’entitat i de l’any en

lluites i alternatives al capitalisme, sobirania

concret.

alimentària, reivindicació feminista i de gestió

Et convidem a coneixe’ns i dir la teva!

pública i transparent de l’aigua.

Suma’t

de totes aquelles activitats i reivindicacions

L’entitat

s’enriqueix

en

alternatives

energètiques,

coneixement,

reivindicacions, defensa de drets i en formació

Aquest any es destaca una forta visibilització de

dels

al

les dones defensores de la vida i la terra arreu

Sud, dels quals se’n destaca la defensa del

del territori, a través de xarxes internacionals

dret humà a l’aigua, la gestió comunitària,

provinents del sud i xarxes d’entitats locals a

la incidència en les polítiques públiques,

Catalunya, s’ha enfortit la reivindicació i s’ha

la sistematització de dades, la protecció

aconseguit transmetre la lluita a diversos

i

nivells, des de casals de joves de barri fins al

projectes

enfortiment

que

de

es

dones

desenvolupen

defensores,

de

denúncies de vulneracions mediambientals

Parlament Europeu.

i contra la vida, de l’emprenedoria enfocada
a la innovació tecnològica, de poder donar

A nivell de millores en l’equip, aquest any s’han

veu internacional a les dones defensores,

realitzat dues trobades internes de formació i

del

residus

cohesió en les quals hem comptat amb una

orgànics i de l’enfortiment d’autoritats locals,

compostatge

comunitari

gran participació i han servit per elaborar

entre d’altres. Dels diversos aspectes que

noves metodologies innovadores i formar-nos

es treballen al sud, l’entitat augmenta la

en diversos aspectes. A més, s’ha creat una

seva capacitat d’aprenentatge i d’incidència

nova figura dins l’equip tècnic de suport en la
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Som ESF

Les persones que formem part d’Enginyeria
Sense Fronteres no ens resignem amb les
injustícies del nostre món. A ESF hem trobat
un espai on cada euro, cada minut, cada idea

Som 503 Som 43
persones associades

persones voluntàries

Som 16

persones treballadores

invertida té com a objectiu garantir l’accés
als serveis bàsics per a tothom. Creiem en
la justícia social, en la participació i en que
un canvi és possible, per això cadascuna de
nosaltres, sigui com a sòcia, com a voluntària
o com a contractada, participem d’ESF amb
determinació i il·lusió.
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Junta Directiva 2018

Irene González

Ivan Menal

Raül Cambeiro

Gaia D’Elia

Presidència

Vicepresidència

Secretaria

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.

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.

Miquel Carrillo

Irene Garcia

Ana Moral

Tresoreria

Vocalia Gènere

Vocalia Sud

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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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.

Voluntària a ESF des de 2016 centrada en la
Campanya d’Energia i Extractives sempre amb la
mirada posada en establir sinèrgies entre grups
com amb el grup Perú i els projectes derivats de
la lluita contra la mineria, o amb la campanya
d’Aigua i la defensa de l’accés universal als
serveis bàsics. Ha treballat per impulsar espais
intergrupals per col·laborar en la Defensa de
Defensores.

A ESF des de l’any 2016, cercant com des de
l’enginyeria construir una societat més justa, vaig
començar com a voluntària del grup Moçambic a
seu i també durant tres mesos a terreny.
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Projecte a El Salvador

Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el dret
humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua a
El Salvador
El projecte, iniciat el gener del 2018 i encara en
desenvolupament, es centra en el compliment
del Dret Humà a l’Aigua i Sanejament a
El Salvador mitjançant l’apoderament de
la ciutadania. A través de la millora de la
confiança i la seguretat en les seves capacitats,
el seu potencial i en la importància de les
seves accions i decisions per a generar

transformacions positives es fomenta l’exercici
de l’exigibilitat del dret de forma activa,
enfortida i articulada. Donant continuïtat i
complementant actuacions anteriors, es volen
enfortir expressions territorials de defensa
del Dret Humà a l’aigua i de la gestió pública i
comunitària: les taules territorials i les xarxes
de sistemes comunitaris d’aigua. Aquests

espais tenen l’objectiu de donar visibilitat a
les problemàtiques hídriques, acompanyar
conflictes per l’ús de l’aigua i exigir el
compliment de normatives, lleis i drets. A més,
s’incentivarà que les taules i les xarxes millorin
la seva capacitat propositiva i d’incidència i
que comptin amb un major protagonisme i
participació de les dones. De 10 amb què es
compta actualment (5 taules i 5 xarxes) es
pretén ampliar a 18 (8 taules i 7 xarxes) amb la
implementació d’aquest projecte.
D’altra banda, davant l’augment de la
vulnerabilitat i indefensió dels sistemes
comunitaris d’aigua per l’absència d’un
marc regulador, es registren nombrosos
casos de criminalització i persecució de
líders i lideresses comunitàries d’aigua.
Per aquest motiu, es pretenen articular
mecanismes per a la protecció de defensores
i defensors comunitaris d’aigua que
permetin activar protocols que garanteixin
la seva integritat i seguretat, sense deixar
d’acompanyar, visibilitzar i denunciar els
casos més emblemàtics en l’àmbit nacional i
internacional. Així doncs, es buscaran aliances
a nivell nacional i internacional, tant amb
institucions relacionades amb la defensa
dels Drets humans com amb persones
especialistes col·laboradores. En aquesta
part serà de vital importància considerar les
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especials condicions de vulnerabilitat i risc que
enfronten les dones.
Finalment, sent el Foro del Agua un espai amb
més de 10 anys de vida, es pretén que amb
el projecte es consolidi el seu posicionament
polític i organitzatiu pel Dret Humà a
l’Aigua. És per això que es regularitzarà el
seu funcionament intern amb la posada
en marxa de manuals i instruments tècnic
– administratius que contemplin accions
afirmatives per a millorar la participació de
dones en la seva estructura i es mantindrà una
agenda permanent en defensa del dret humà,
la sostenibilitat i la gestió pública i comunitària
de l’aigua. Durant l’any 2018, primer any
d’execució del projecte, s’ha treballat en els
diversos objectius del projecte.
S’han conformat 2 Mesas Territoriales (Norte
de San Salvador i Chalatenango), les quals
agrupen a 10 organizacions territorials de
base i la participació activa de 79 dones, que
representa el 55% del total. Així mateix, s’ha
realitzat el procés d’identificació i conformació
de 2 Redes de Juntas de Agua (Morazán i La
Paz), conformades per 39 Juntes de Agua, sent
representades per 26 dones i 44 homes.
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Projecte a El Salvador

Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el dret
humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua a
El Salvador
També s’ha desenvolupat una activitat en
l’àmbit nacional per a la visibilització dels
casos de criminalització contra les dones en
diferents territoris. A més, el Foro del Agua
va recolzar a les dones i homes defensores
del Dret Humà a l’aigua dels socis de ASAPS
(Asociación de Sistemas Autónomos de Agua
Potable y Saneamiento), que van ser vulnerades
en els seus drets per part de l’alcalde municipal
de Puerto de La Libertad. Cas pel qual l’alcalde
i membres del seu Consell Municipal van ser
acusats pels delictes d’expressions de violència
contra les dones, actes arbitraris, atentats
relatius al dret d’associació i reunió; i violació
de domicili en perjudici de les associades i
associats de ASCOBAPCO (Junta de Agua de
El Cimarrón), ACDAMOARCCL (Junta de agua
de Cangrejera Centro) y ADESCOEA (Junta de
Agua de San Diego). A finals de l’any 2018,
la Fiscalia General de la República va remetre
el cas al Juzgado Especializado de Instrucción
para una Vida libre de Violencia y Discriminación
para la Mujer, de la ciudad de San Salvador. La
contrapart ACUA va realitzar la contractació
d’un equip de professionals de recolzament
legal i psicosocial per atendre les víctimes i
persones defensores del Dret Humà a l’aigua
amb l’objectiu d’acompanyar el seu procés de
vulneració de drets, la seva recuperació i la
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seva reincorporació a les diverses plataformes
que s’integren per a la lluita de la defensa del
dret humà a l’aigua. Addicionalment, es va
brindar acompanyament legal en favor dels
sistemes comunitaris i dones sòcies de ASAPS,
amb l’objectiu de proporcionar-los protecció
legal i assessoria jurídica per donar seguiment
a las agressions comeses per l’alcalde de
Puerto de La Libertad.
Pel que fa a la millora de sistemes tècnics,
s’han elaborat els termes de referència per a
l’elaboració de l’arxiu digital i físic, que serà un
instrument que sistematitzarà la informació
del Foro del Agua i que es difondrà a la seva
página web. Així mateix, el Foro del Agua ha
actualitzat la plataforma que identifica els
processos formatius i tècnics a on ha participat
cada líder i lideressa que integren les Mesas
Territoriales, i las Redes de Agua.
Així doncs, el Foro del Agua ha estat durant
aquest primer any d’execució un referent en la
defensa del dret humà a l’aigua, comptant amb
una àmplia participació de dones i homes que
integren els espais territorials i juntes d’aigua
a nivell nacional (512 dones i 666 homes). El
projecte seguirà en ple funcionament durant
el 2019 per tal d’assolir els objectius definits i
prosseguir la col·laboració a El Salvador.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
272.138,00 €
Termini
1/1/2018 - 31/12/2019
Desemborsament 2018
160.000 €
Finançador
AECID i Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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Projecte al Perú

Teixint xarxes de emprenedoria social i solidaria amb
dones urbanes i rurals del Departament de
Cajamarca, Perú
La intervenció es porta a terme a les províncies
de Jaén i Cajamarca, del Departament de
Cajamarca, situat a la regió del nord andí del
Perú.
Cajamarca és el quart departament més
poblat del país, amb 1’507,486 habitants, el
67% constitueix població rural, a excepció de
les províncies de Cajamarca (55% urbà) i Jaén
(50.1% urbà).
Segons l’Informe Tècnic d’Evolució de
la Pobresa Monetària 2009-2015 (INEI),
Cajamarca se situa en el primer grup de

departaments amb majors nivells de pobresa
(entre 44,7% i 51,7%) i pobresa extrema (entre
16, 6% i 23,9%) del país, que representa la
quantitat de persones que no compta amb
seguretat econòmica.
En el Departament de Cajamarca s’aprecia una
forta desigualtat social, la qual està marcada
per les diferents identitats que viuen les
persones, com són el sexe, la classe social,
l’ètnia, l’edat, el nivell educatiu, els ingressos,
la condició rural o urbana, la diversitat
funcional, entre d’altres. En aquest sentit, les
dones, especialment les andines, camperoles,
analfabetes, rurals i pobres, pateixen
una discriminació múltiple, la qual
cosa dificulta el seu accés a drets,
obligacions, beneficis i oportunitats,
en termes d’igualtat.
L’autonomia de les dones és essencial
per superar els desequilibris de
desigualtat de gènere i garantir així
el ple exercici dels drets humans.
En el Departament de Cajamarca
s’identifica una falta d’autonomia
de les dones en els tres eixos:
autonomia
física,
autonomia
econòmica i autonomia en la presa
de decisions.
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Els principals problemes identificats que
dificulten l’autonomia econòmica de les dones,
però que, al seu torn, dificulten l’autonomia en
la presa de decisions i autonomia física, són:
1. Dificultats en l’emprenedoria econòmic
femení.
2. Debilitat institucional en la promoció de
l’emprenedoria amb enfocament de gènere.
3. Èxode rural: Pèrdua de coneixements
tradicionals i xarxes d’economia solidària.
El projecte contribueix a millorar
econòmica de les dones en
vulnerabilitat
econòmica
i
Departament de Cajamarca,
els permeti satisfer les seves

l’autonomia
situació de
social
del
Perú, que
necessitats

i interessos, de manera que es garanteixi
l’exercici ple dels seus drets en igualtat, això
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Projecte al Perú

Teixint xarxes de emprenedoria social i solidaria amb
dones urbanes i rurals del Departament de
Cajamarca, Perú
permetrà incidir, al seu torn, en la millora de
l’autonomia física i en la presa de decisions.
Per a la consecució d’aquest objectiu, el
projecte planteja incrementar la generació
d’ingressos i recursos econòmics propis,
promovent l’emprenedoria econòmic a través
de negocis cooperatius i / o associatius de
productes agroecològics de qualitat.
Per a això, es planteja, d’una banda, enfortir
la institucionalitat dels governs subnacionals
per al foment de l’emprenedoria econòmic
local, amb enfocament d’economia solidària i
de gènere.
En aquest sentit, al llarg del 2018 s’ha
aconseguit:
• Suport a la creació de la Cambra de Turisme
de Jaén
• Suport a la creació del Consell Regional de
la Micro i Petita Empresa (COREMYPE) Jaén
- Sant Ignasi
• Enfortiment
organitzacional
per
a
l’emprenedoria
amb
enfocament
d’economia social i solidària.
• Cicle de capacitacions en gestió empresarial
i sensibilització en cultura emprenedora
amb el COREMYPE Jaén, el Ministeri de la
Producció i el Govern Regional de Cajamarca.
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S’ha capacitat a 400 persones en turisme,
marques col·lectives, projectes d’inversió
pública, Competències Digitals, Atenció
al Client i Plans de Negoci, Enfortiment en
Gestió de Cooperatives, Sistema Comptable,
Fi n anciero i Tributari, BPM, Higiene i
Sanejament - envasament i etiquetatge Sistema Global GAP, Habilitats Blanes.
• S’ha promogut el mercat local per als
negocis de productes agroecològics, a
través de la participació en fires i festivals a
nivell regional i nacional.
• S’ha elaborat un pla de màrqueting per a la
marca col·lectiva Nüwa Jaén.

D’altra banda, es busca enfortir capacitats en
les dones en el procés de creació d’empreses
solidàries i l’establiment de xarxes d’intercanvi
que revaloritzin els coneixements tradicionals i
els recursos naturals locals sota l’enfocament
de l’economia solidària de la cura.
En aquest sentit, al llarg del 2018 s’ha
aconseguit:
• Programa de formació en innovació social
per a l’emprenedoria eco-social. Es van
capacitar 30 persones.
• Laboratori d’innovació: es van definir dos
iniciatives de dones: Nuwa Jaén i Aromes de

Jalca.
• Tallers d’associativitat i economia social i
solidària amb dones urbanes i rurals.
• Assessorament
en
“Innovació
i
emprenedoria eco-social” per a dones en
risc de vulnerabilitat social i econòmica.
• Assessorament legal en la formalització de
les iniciatives de dones: s’han formalitzat
dues Associacions de dones: Defensores de
la Vida i la Pachamama i la Coordinadora de
Productors Agroecològics de Jaén.
• S’ha aconseguit registrar una marca
col·lectiva de dones emprenedores davant
INDECOPI, Nuwa Jaén, associada a la
Coordinadora de Productors Agroecològics
de Jaén.
• S’ha aconseguit promoure xarxes urbàrurals de emprenedoria social amb
l’enfocament de l’economia solidària,
a través del rescat de coneixements
etnobotànics de plantes medicinals.
També es busca que l’emprenedoria social de
dones implementin iniciatives de negoci de
productes agropecuaris amb valor afegit i de
qualitat.
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Projecte al Perú

Teixint xarxes de emprenedoria social i solidaria amb
dones urbanes i rurals del Departament de
Cajamarca, Perú
Per a això, al llarg del 2018 s’ha aconseguit:
• Assessorament en l’elaboració de cinc plans
de negocis a la ruta turística “Terra, vida,
aigua” i presentació a la convocatòria de
turisme emprèn.
Finalment es busca que les xarxes de
emprenedoria social i solidaris incorporin
la innovació tecnològica en les cadenes
productives del cacau i xocolata i de les plantes
medicinals i aromàtiques per a l’obtenció de
productes agropecuaris amb valor afegit i de
qualitat.
Per a això, a la cadena de valor del cacau s’ha
aconseguit:
• Identificació organolèptica, caracterització i
transferència a productors de varietats de
cacau amb característiques superiors per a
ús alimentari i nutracèutic.
• Diagnòstic de la cadena productiva del cacau
per a instal·lació de mòduls de benefici i
planificació de capacitacions
• Instal·lació de cinc mòduls de postcollita
constituïts per fermentadors i assecadors
solars de cacau en centres d’apilament
identificats: La Coipa, San Pablo de
Tocaquillo,
Shumba
Baix,
Huarango,
Chamaya
• S’ha desenvolupat un Programa de
Formació a la Cadena productiva del Cacau:
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Maneig, collita i postcollita del cacau, amb la
participació de 130 persones.
• Capacitació a organitzacions de dones
en el procés d’elaboració de productes
innovadors de qualitat basant-se cacau:
xocolata dolça i altres derivats. Actualment,
es compta amb un producte de xocolateria
en comercialització.
• Participació en IX Saló del Cacau a Lima
A la cadena de valor de les plantes medicinals:
• Estudi etnobotànic i anàlisi in situ de
fitoconstituents a Cushunga i Celendín
• S’ha desenvolupat un Programa de
capacitació
en
fitopreparacions
per
cosmètica natural i herbolària ecològica
• Passantia per conèixer experiències reeixides
d’obtenció de productes fitofarmacològics.
Visita a Centre i Laboratori Takiwasi de
Tarapoto.

Contraparts
GRUFIDES, Municipalidad Provincial de
Jaén, Universidad Nacional de Jaén
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
204.974,58 €
Termini
30 Abril 2019
Desemborsament 2018
163.671,30 €
Finançador
Financiamiento público: Ayuntamiento de
Barcelona, AECID, Ayuntamiento de la Roca
Aporte de contraparte: GRUFIDES
Aporte de beneficiarios: CPAM
Aporte de voluntarios de ESF
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Projecte al Perú

Defensa dels drets i llibertats de 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 Amèrica Central, i
davant l’evidència de vulneració de drets de les
comunitats que es troben a la zona d’influència
de les mateixes, 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
Xarxa Llatinoamericana de Dones
Defensores de Drets Socials i
Ambientals han plantejat aquesta
proposta.
El projecte ha contribuït a
l’exercici
i
exigibilitat
dels
drets i llibertats fonamentals
de les dones indígenes i
camperoles defensores de drets
socials i ambientals a nivell
llatinoamericà, a través de la
difusió, sensibilització, incidència,
denúncia d’aquestes violacions
de drets i l’articulació en xarxes de les
defensores.
S’ha
contribuït
al
debat
sobre
el
desenvolupament de directrius i polítiques
integrals de protecció de persones defensores
de DDHH a través de la participació en
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les audiències temàtiques de la Comissió
Interamericana de Drets Humans, mitjançant
la presentació de casos emblemàtics de
vulneració de drets de dones defensores, de
les quals es deriven recomanacions.

S’han enfortit 32 organitzacions de dones
camperoles i indígenes de 8 països d’Amèrica
Llatina (Mèxic, El Salvador, Colòmbia, Equador,
Perú, Xile, Bolívia, Uruguai) per a l’exercici i
exigibilitat dels seus drets integrades en la
Xarxa Llatinoamericana de Dones Defensores
de drets Socials i Ambientals, a través de
l’enfortiment de capacitats en Seguretat i
protecció, així com en l’exercici i exigibilitat
dels seus drets.
S’ha capacitat a 192 líders / es en el
reconeixement dels seus drets civils,
polítics, col·lectius i DESCA, provinents de
diversos moviments socials, feministes,
LGTBI, ambientalistes, culturals, estudiants,
treballadors, indígenes, entre d’altres.

S’ha contribuït al debat de la Resolució sobre
“Dona, Igualtat de gènere i Justícia climàtica”,
presentada davant el Parlament Europeu
aprovada el 16 de gener del 2018. La mateixa
estableix diferents principis que permeten
enfortir la resiliència de les dones i la protecció
de les seves DDHH.

S’han desenvolupat tres accions d’incidència,
difusió i sensibilització a nivell internacional
sobre la situació i propostes de les dones
camperoles i indígenes afectades per conflictes
socioambientals.
1. Campanya internacional de sensibilització
Rexistir “Teixint Cossos Territoris”, promoguda
per la Xarxa Llatinoamericana de Dones
Defensores de Drets Socials i Ambientals, que
busca visibilitzar i denunciar davant l’opinió
pública i prenedors de decisions a nivell
regional i global, les múltiples i sistemàtiques
violències comeses , amb total impunitat, pel

sistema capitalista extractivista, patriarcal i
colonial, a través dels seus projectes miners,
contra les defensores d’Amèrica Llatina, les
seves comunitats i territoris.
Resultats:
• Llançament de la plataforma web en
espanyol el 20 de febrer 2018: www.rexistir.
com .
• Llançament de la plataforma web en
anglès la setmana del 12 de març 2018:
www.rexistir.com
• 16 vídeos que abasten les 8 violències
identificades, en castellà i anglès subtitulat
pujats al Youtube de la Xarxa (Veure enllaços
en Estructura i contingut de la Campanya).
• Campanya en xarxes des del facebook de la
Xarxa Llatinoamericana de Dones Defensores
dels Drets Socials i Ambientals, des del
20 de febrer 2018 al 15 de maig de l’2018:
https://www.facebook.com/
RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
• Material gràfic consistent en adhesiu, xapes,
postals i tríptics
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Projecte al Perú

Defensa dels drets i llibertats de dones camperoles i indígenes
defensores de drets socials i ambientals, en situació d’amenaça
i vulnerabilitat, en contextos de conflictes socioambientals a
Llatinoamèrica
Es va desenvolupar una conferència al
Parlament Europeu amb 26 participants,
entre ells, 7 europarlamentaris, així com
una conferència pública amb l’objectiu de
sensibilitzar la població de Brussel·les, amb la
participació de 92 persones.

La campanya ha comptat amb més de 70
referències en mitjans de comunicació
a nivell internacional, a través d’articles,
entrevistes, vídeos, entre altres, de casos
emblemàtics sobre vulneració dels drets de
dones camperoles i indígenes en situacions de
conflictes socioambientals

3. Gira d’incidència a Europa (Barcelona
/ Bèlgica) del 26 de febrer al 12 de
març 2018, amb la participació de dos
defensores de DDHH Llatinoamericanes.

2. Gira d’incidència a Brussel·les i el Parlament
Europeu del 2 l’11 de gener del 2018 amb la
participació d’una defensora de drets humans
llatinoamericana.
En aquesta gira s’ha fet particular referència
a instruments com les Directrius de la Unió
Europea relatives als defensors dels drets
humans i les resolucions de Eurolat. Es va
treballar en el seguiment / compliment
d’aquests instruments i un treball de
sensibilització política sobre ells.
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A Barcelona es compta un impacte de
sensibilització sobre 15 organitzacions
de
manera
directa
i
altres
6
organitzacions de manera indirecta, 15
administracions locals de manera directa
i 8 administracions de manera indirecta,
2 centres universitaris d’investigació
i persones no organitzades. A més,
l’impacte indirecte sobre tantes altres
persones a través del treball en mitjans
de comunicació.
A Bèlgica s’ha aconseguit sensibilitzat a 887
persones sobre la problemàtica de la mineria
en el països Llatinoamericans i el seu impacte
diferenciat en les dones a través de diferents
tipus de violències ambientals, socials,
econòmiques i polítiques.

S’ha referenciat en 8 mitjans de premsa
mitjançant articles, en 6 ràdios a través
d’entrevistes, en 11 pàgines web a través
d’articles i en 52 pàgines de xarxes socials
(Facebook), principalment rebotant els vídeos
de la campanya. 27 polítics internacionals han
rebut informació la situació de vulneració de
drets de dones camperoles i indígenes, les
seves comunitats i organitzacions.

• 7 europarlamentaris
• 18 representants de 15 municipis de
Catalunya
S’ha assolit 4 expressions públiques de la
població al nivell internacional a favor
dels defensors / es de drets que es troben
en situació d’amenaça i vulnerabilitat.
•
Trobada amb Organitzacions de la
Xarxa Teixint Solidaritats. Barcelona.
Objectiu: Compartir experiències i
estratègies per abordar la defensa de
defensores des Catalunya. En base a les
necessitats i casos concrets, detectar
possibles actuacions tant a nivell
de sensibilització co m mobilització,
incidència
política
i
cooperació.
Participació
d’Organitzacions
locals
part de la Xarxa (4): Institut de Drets
Humans de Catalunya (IDHC), Brigades
Internacionals de Pau (PBI), Taula per Mèxic,
Universitat de Girona (UdG).
• Trobada
amb
Defensores
d’Amèrica
Llatina: Teixint Cossos Territoris. Barcelona.
Objectiu: Sensibilitzar la ciutadania sobre les
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Projecte al Perú

Defensa dels drets i llibertats de dones camperoles i indígenes
defensores de drets socials i ambientals, en situació d’amenaça
i vulnerabilitat, en contextos de conflictes socioambientals a
Llatinoamèrica
violències que pateixen les dones a Amèrica
Llatina, tant físiques com psicològiques, tant
en la seva vida pública com en la seva vida
privada. Espai de presentació de la campanya
Rexistir. Participació de 27 persones,
representants d’11 organitzacions.
• Mobil Social Congress. Panell “Dones,
extractivisme miner i vulneracions de drets
humans i ambientals a Amèrica Llatina.
Barcelona.
• Fòrum públic: “Women, gender equality,
climate justice: a case for Defensores”.
Brussel·les. Participació de 92 persones.

Contraparts
GRUFIDES, FEDEPAZ, Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos
Sociales y Ambientales.
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
64.971,43 €
Termini
31 de Mayo del 2018
Desemborsament 2018
18.717,91 €
Finançador
Diputación de Barcelona, ICIP, Colegio
Ingenieros
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13

Projecte a l’Equador

Empoderament de les comunitats i Juntes d’Aigua per a la
presa de decisions inclusives sobre la gestió de l’aigua en
un context de canvi climàtic a Orellana, Equador.
El projecte és fruit de la confluència entre el
treball de base de les organitzacions socials
gestores de l’aigua en el sector rural de la
província d’Orellana, és a dir, les Juntes d’Aigua
i l’Associació que les aglutina (AJAAPySLB), i de
les institucions públiques locals de la regió.
Des d’ESF hem donat suport a aquesta iniciativa
amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat
econòmica, social i ambiental de la població
a través de l’enfortiment de les capacitats
locals de governabilitat dels béns naturals.
Un projecte que dóna especial atenció als
efectes del canvi climàtic i als col·lectius més
vulnerables del sector rural, en aquest cas a les
dones i a la infància, habitualment col·lectius

exclosos dels processos públics i comunitaris.
Durant el 2018 es van treballar 2 dels 3 eixos
de treball que consten al projecte, ja que els
esforços es van centrar en l’enfortiment de
la gestió inclusiva de l’aigua amb la societat
civil organitzada, i la mitigació i adaptació dels
efectes del canvi climàtic i la contaminació
antròpica a la província d’Orellana.
Hem acompanyat el procés de creació d’eines
i capacitats a les Juntes d’Aigua, promogut
intercanvis d’experiències en processos de
gestió comunitària, potenciat la inclusió de
dones i infància en els processos públics
i comunitaris, i hem enfortit els espais de
diàleg
públic-comunitaris,
dels quals han sortit els
convenis de col·laboració per
a l’enfortiment de les Juntes
d’Aigua.
Per altra banda, en els
aspectes més ambientals i de
canvi climàtic, hem iniciat un
estudi científic-tècnic sobre
la percepció i els efectes del
canvi climàtic a la província
d’Orellana. Aquest serà el
punt de partida pel disseny
de polítiques públiques i
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Cal destacar que la majoria d’aquestes
activitats tindran plena continuïtat durant
el 2019, any en què s’encetarà el 3r eix
del projecte, enfocat especialment a la
sensibilització de la població sobre la gestió
inclusiva de l’aigua.

comunitàries per a l’adaptació i mitigació del
canvi climàtic. A més, hem dissenyat els tallers
de monitoratge amb bioindicadors aquàtics,
un treball que executarem properament amb
les Juntes d’Aigua.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
235.024,77 €
Termini
2018 – 2020
Desemborsament 2018
67.474,07 €
Finançadors
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Reus, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament
de Rubí i Diputació de Barcelona.
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Projecte a l’Equador

Promoció de la gestió comunitària per a una aigua
segura en el sector rural d’Orellana, Equador
El projecte ha tingut com a objectiu fomentar
l’accés a l’aigua segura a la província
d’Orellana (Equador) a través de l’enfortiment
de les capacitats de l’Associació de Juntes
Administradores d’Aigua Potable i Sanejament
LA BELLEZA (AJAAPySLB) i la cooperació
interinstitucional pel ple exercici del Dret
Humà a l’aigua.

Per una banda s’ha abordat l’empoderament
i cohesió comunitària amb les comunitats
i Juntes d’Aigua, amb especial atenció a un
escenari hidrocarburífer incipient en algunes
comunitats. D’altra banda, també s’han
treballat les capacitats locals per a la detecció
d’episodis de contaminació i promoure
models alternatius de desenvolupament
sostenible, en aquelles comunitats on el sector
hidrocarburífer ja ha tingut més incidència.
Alhora, s’ha treballat també de la mà de les
institucions públiques locals per enfortir les
seves capacitats tècniques i socials, facilitant
així el procés d’assumpció de les seves
competències i l’acompanyament a la societat
civil i organitzacions socials,
així com també augmentant
el grau de sostenibilitat de
les accions del projecte.

La proposta nasqué de les Juntes d’Aigua,
que amb el suport de les institucions locals i
d’ESF, hem centrat l’execució del projecte en
aquest dret fonamental, des d’una perspectiva
integral i inclusiva, involucrant totes les
fases del cicle de l’aigua i basant-nos en un
enfocament de drets i de creació de capacitats
locals, amb l’elaboració d’un diagnòstic de
gènere com a punt de partida per a dissenyar
futures accions conjuntes en el territori.
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Al llarg del projecte s’han
desenvolupat accions amb
resultats a curt termini, com
capacitacions i intercanvis
d’experiències;
amb
d’altres a mig termini com
l’enfortiment organitzacional
i institucional, la visibilitat
de l’AJAAPySLB com a actor
polític, el desenvolupament

de normativa, un estudi de sòls o el diagnòstic
de gènere.
Durant el 2018 els esforços s’han enfocat,
sobretot, a acabar de consolidar els resultats
obtinguts al llarg del projecte i garantir
mecanismes de sostenibilitat d’aquestes
accions.
Actualment, si bé el present projecte es
va concloure amb èxit, les Juntes d’Aigua i
comunitats participants en el projecte van
decidir continuar treballant durant tot l’any
2018 a través de la AJAAPySLB.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO), Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
145.444,77 €
Termini
2016 – 2018
Desemborsament 2018
13.443,47 €
Finançadors
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Reus, Ajuntament de Cambrils i Diputació
de Barcelona.
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Projecte a l’Equador

Enfortiment de la Cooperació Universitària Municipal en la
implementació de tecnologies apropiades per al tractament i
aprofitament productiu i de desenvolupament productiu i de
desenvolupament social amb residus orgànics a Pastaza, Equador.
En el marc d’ aquest projecte, s’ha enfortit les
capacitats de la Universitat Estatal Amazònica
(UEA), productors, productores agrícoles de la
cooperativa ASOPRECO i dels governs locals
de Pastaza, per al tractament i aprofitament
productiu de residus orgànics adaptats a la
regió amazònica.
A la Universitat Estatal Amazònica es disposa
de capacitats, infraestructura i equipament
per ser referent de R+D+i local sobre
tractament i aprofitament de residus .En el
Centre d’Investigació, Postgrau i Conservació
Amazònica (CIPCA) de la UEA es troba en
l’actualitat la instal·lació d’un biodigestor porcí
a l’àrea porcina alimentat dels excrements de
porc de la zona que anteriorment anaven a
parar al riu, i de dos biodigestors alimentats
amb matèria vegetal els quals van servir
per escollir el disseny definitiu per a les
instal·lacions familiars.
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Actualment aquestes instal·lacions estan sent
operades per personal de la universitat i han
acabat constituint un punt de formació sobre
la tecnologia de biodigestió pel professorat
de la UEA gràcies a la instal·lació d’una
cuina de biogàs demostrativa i un panell
amb l’esquema de funcionament de les
instal·lacions respectivament. Tot i que la
construcció del porcí es va dur a terme

abans del projecte actual, el seguiment i
visites realitzades a les instal·lacions durant
el 2018 han servit per consolidar la operació i
manteniment de tots els espais i augmentar
el grau de sostenibilitat. Per altra banda,
s’han impartit un seguit de capacitacions
i formacions relacionades amb la gestió
de residus orgànics, tant en l’àmbit de la
tecnologia de biodigestió com en el camp del
compostatge.

Aquestes formacions han estat teòriques i
a més, els processos de construcció dels
tres biodigestors han servit com processos
d’aprenentatge pràctic. En l’àrea de Bioabonos
s’ha enfortit el personal tècnic i investigador
per al desenvolupament de compost a través
d’un segon taller participatiu realitzat amb
els productors i productores de compost
d’ASOPRECO per definir característiques i
gestió del procés experimental de producció
de compost al CIPCA de la UEA i la realització
i seguiment del procés experimental de
compostatge que s’ha realitzat a la
universitat.

Pel que fa al treball coordinat amb la UEA
i
el
Govern
Autònom Descentralitzat
Municipal de Pastaza es va realitzar un
intercanvi d’experiències entre la Universitat
Estatal Amazònica i el GAD Municipal de
Pastaza en temes de gestió i aprofitament
de residus orgànics. Amb la voluntat d’
impulsar la implementació de tecnologies de
gestió de residus orgànics que afavoreixen
el desenvolupament de famílies rurals
locals s’ha aconseguit la posada en marxa
de 5 biodigestors alimentats amb residus
vegetals
instal·lats
en finques familiars
produint biogàs i biol com a demostració
d’una nova tecnologia energètica amigable
amb l’ambient.

A més, actualment es disposa d’equipament
apte per a la realització i seguiment adequat
d’aquests processos per desenvolupar
coneixement pràctic a alumnat i encarar noves
investigacions en aquest àmbit.
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Projecte a l’Equador

Enfortiment de la Cooperació Universitària Municipal en la
implementació de tecnologies apropiades per al tractament i
aprofitament productiu i de desenvolupament productiu i de
desenvolupament social amb residus orgànics a Pastaza, Equador.

Per altra banda, s’ha capacitat al voltant de la
temàtica de biodigestió a més de 50 famílies
camperoles de la zona. Les famílies que han
participat en la instal·lació dels 5 biodigestors
ha rebut una formació continuada teòrica
i pràctica sobre el funcionament
i el
manteniment del disseny. Per últim, el procés
d’investigació desenvolupat al CIPCA amb
alguns dels productes del resultat 1 (quatre
tipus de compostatge),
ha desenvolupat
coneixement científic que avala la utilització
de fertilitzants sòlids a l’Amazònia com a
alternativa als fertilitzants químics i per tant
, input clau per a la promoció del compost
realitzat per l’associació de productors i
productores d’adob orgànic ASOPRECO.

Tot el projecte ha tingut una lògica de
replica, capacitació, traspàs i divulgació de
coneixements i resultats. A part de les
capacitacions explícites, totes les activitats
del projecte han servit com a escenari per a
divulgar la tecnologia de biodigestió de la mà
del CIMNE i teixir xarxes d’aprenentatge entre
la comunitat universitària, les institucions
públiques i els camperols i camperoles de
la zona. Cap als últims mesos de projecte i
en l’actualitat s’han divulgat i socialitzat
els resultats a través d’actes, en concret
un acte final amb camperols, camperoles i
personal universitari i un últim de tancament
i presentació del llibre on es van convidar
a diferents ministeris i representants
d’institucions d’investigació amazònica.

Contraparts
Govern Autònom Descentralitzat
Municipal de Pastaza, Universidad Estatal
Amazónica, agrupación con el CIMNE de
la UPC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
118.396,85 €
Termini
01/01/2018 a 31/12/2018
Desemborsament 2018
97.258,54 €
Finançadors
AECID, Ajuntament de Lleida ,
Ajuntament de Girona, , Diputació de
Salut , , Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet, Universitat de Girona, Fons
propis, Aportació treballadores Ajuntament
de Girona, Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Vilanova i la Geltrú (CETIVG).
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Projecte a Moçambic

Promoció i Defensa dels Drets Humans al Districte
Ka-Maxaquene a través de sistemes comunitaris, la
comunicació i la cultura pel canvi social
El projecte ha tingut com a objectiu general
promoure i defensar els drets humans en el
Districte de KaMaxaquene amb enfocament
de dret a viure a en un ambient saludable
a través de sistemes comunitaris i la
comunicació i la cultura per al canvi social. Per
això, s’ha pretès també promoure la millora
de les condicions ambientals de la ciutat a
través del compostatge de residus orgànics i,
el coneixement i l’aplicació dels drets humans
i l’ús dels instruments a l’abast de la població
a favor de la garantia dels drets.

Després d’un procés d’identificació i
establiment de les passes a realitzar,
el projecte ha creat el primer centre de
compostatge comunitari del districte, com a
forma de promoure la pràctica de reciclatge
del residu més generat, l’orgànic. Es tracta
d’una intervenció coordinada amb la Direcció
Municipal de Salubritat de la ciutat, així com
amb les microempreses de recollida primària
del districte. Entre les accions principals es
destaquen les següents:
• Fabricació i instal·lació de 8
“composteres”
al
Centre
de
Compostatge
situat
al
Institut
Industrial de Maputo.
• Cursos de formació de compostatge.
• Col·locació de 4 dipòsits per
residu orgànic i inorgànic al Mercat
Kompone del districte.
• Monitoreig i seguiment del procés
de compostatge.
Alhora, s’han realitzat accions directes
per a la promoció dels drets humans
a través de la Ràdio Comunitària
de Maxaquene, considerat mitjà de
comunicació social creat per ESF per
generar més impacte en la població:
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• Producció del programa “Tots pèl Ambient”
sobre temàtiques mediambientals i d i
preocupació social al barri
• Producción del programa Ràdio al Carrer,
per generar debat en la comunitat
• Creació i disfusió de 10 càpsules sobre drets
humans emutidas a Fm en ràdio Maxaquene
• Gravació de la segona radionovel·la d’ESF
en portuguès titulada “Kamaxaquene na
Mudana Verd”
I finalment, per a l’enfortiment institucional
dels moviments associatius s’ha treballat en
la planificació estratègica de la contrapart
principal AMMEPS (Associació moçambiquesa
de microempreses per a la prestació de serveis)
i de la Ràdio Comunitària de Maxaquene.

Contraparts
AMMEPS
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
103.084,93 €
Termini
Març 2018 – Abril 2019
Desemborsament 2018
80.392,41 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Gavà, Ajuntament de Manresa i Área
Metropolitana de Barcelona
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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 alimentària, amb
perspectiva de gènere.
Durant l’any 2018 s’ha continuat la intervenció
en la província d’Inhambane amb un
projecte que treballa per millorar la gestió
i productivitat dels recursos naturals en les
comunitats, tenint a la dona com a eix principal
del desenvolupament integral de la societat.
A causa del coneixement que ESF té de la
província, en concret al districte de Funhalouro;
i a la relació creada amb la contrapart al país,
la UNAC; les activitats realitzades s’adapten al
context i a les problemàtiques existents.
Una de les línies del projecte consisteix en
l’augment de l’abastament
d’aigua a les comunitats
rurals de Funhalouro i la
millora les capacitats per a la
gestió dels recursos hídrics,
garantint així el Dret Humà
a l’aigua i sanejament.
La
gestió
de
les
infraestructures d’aigua a
les comunitats es realitza
per mitjà de la GBC (Gestió
Basada en la Comunitat).
Aquest sistema es basa en
que els propis habitants
de les comunitats són
els que assumeixen la
responsabilitat de gestionar
els seus sistemes i vetllar
per la vida útil de les seves
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fonts d’aigua. De vegades la població rural
no disposa de la capacitat ni els recursos per
realitzar aquesta gestió, pel que veuen limitat
el seu accés a l’aigua potable en quantitat i
qualitat suficient, el que vulnera el seu dret
d’accés, control i ús sostenible, inclusiu i
equitatiu del recurs aigua.
El projecte ha identificat, juntament amb
les institucions públiques de Funhalouro,
5 comunitats que no disposaven d’aigua
potable. A través dels DRP (Diagnòstic Rural

Participatiu) realitzats en les comunitats,
juntament amb els estudis hidrogeològics,
es van definir les condicions per construir els
pous amb bomba manual. Un cop construït,
es forma i capacita el Comitè d’Aigua de cada
comunitat per assegurar la sostenibilitat
del sistema. A més, es va treballar la
sensibilització en higiene i sanejament amb
les comunitats, que han mostrat el seu interès
amb la construcció de latrines familiars per a
l’eliminació de la defecació a cel obert i reduir
així les malalties de base hídrica.
Quant als mitjans de vida a les comunitats
rurals, es troba l’agricultura d’autoconsum
com a principal mitjà de subsistència. La
producció d’aliments no és suficient ni està
diversificada, les famílies només depenen de
la seva pròpia producció, que sol ser escassa

per les condicions climàtiques extremes i per
un limitat aprofitament i ús dels recursos
locals disponibles. Per això, el projecte també
ha format promotors agropecuaris a les
comunitats per a la millora de les pràctiques i
l’adaptació a les condicions ambientals.
A nivell general, s’identifica una elevada
desigualtat de gènere. La construcció
sociocultural de la identitat de gènere en la
societat de Moçambic està profundament
arrelada en la cultura i mostra un escàs
apoderament i reconeixement de les dones.
Aquesta estructura provoca rols de gènere
diferenciats, posicionant a dones i homes
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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 alimentària, amb
perspectiva de gènere.

en diferents nivells de poder i valor social;
el que ha generat desigualtat estructural i
desequilibris de poder en aquesta societat.
Per reduir aquesta desigualtat, el projecte ha
treballat amb les institucions públiques de la
província en la implementació de polítiques de
gènere en el sector agropecuari. S’ha treballat
en la formació i capacitació dels tècnics
provincials per introduir l’enfocament de
gènere en les seves activitats a les comunitats
rurals, a través de l’EGSA (Estratègia de Gènere
en el Sector Agrari). A més, s’ha realitzat un
seminari a la ciutat d’Inhambane amb la
participació d’autoritats locals, nacionals i

cosa augmenta la seva capacitat de lideratge
a nivell polític, social i econòmic. Aquest fet
provoca que el desenvolupament econòmic
comunitari es vegi millorat.

grups d’influència de la societat civil, per a
visibilitzar aquesta estratègia governamental i
impulsar la seva implementació.
Totes les accions dutes a
terme han tingut el valor
afegit de l’enfortiment
de les Autoritats Locals,
per millorar les seves
capacitats i ajudar a la
sostenibilitat de la gestió
institucional.
D’altra
banda,
s’ha
treballat l’enfortiment del
nivell de associativisme
de
les
organitzacions
camperoles a través del
suport a la UNAC, la qual
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Contraparts
UNAC
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
407.197,19 €
Termini
31 d’octubre 2019
Desemborsament 2018
254.364,83 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, ACCD,
Ajuntament de la Roca, Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de
Manresa, Ajuntament de Lleida
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Grup Tarragona

Cap a la sobirania energètica: gestió sostenible dels
recursos naturals i protecció dels drets humans
Al llarg de 2018, el grup de voluntàries
d’Enginyeries Sense Fronteres - Tarragona
vam continuar implicades en la lluita per la
sobirania energètica al nostre territori i hem
dut a terme diverses activitats relacionades
amb la gestió col·lectiva i sostenible dels
recursos naturals així com la protecció dels
drets humans.

Com cada any, vam organitzar unes jornades
de formació i reflexió que van dur per títol
“La Revolució del béns comuns: enfortint el
control popular del territori a Tarragona”.
Aquest any vam apostar per un format
diferent i van constar de quatre sessions
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que es van celebrar en diferents dies entre
abril i novembre. El tema de les jornades ser
plantejat com una continuació de les jornades
que havíem organitzat al 2017 sobre conflictes
ambientals a Tarragona. A diferència dels anys
anteriors en què ens havíem centrat l’anàlisi
crític de determinades problemàtiques, aquest
any vam preferir ubicar-nos un terreny més
constructiu, un terreny d’impugnació creativa
amb la intenció d’incorporar al nostre territori
les discussions sobre el poder corporatiu en la
gestió de l’aigua i l’energia, així com explorar
i debatre sobre models alternatius de gestió
dels béns comuns.

D’altra banda, amb el mateix propòsit de donar
continuïtat a la feina realitzada l’any anterior,
vam elaborar un estudi amb títol “Injustícia
ambiental a Tarragona: un anàlisi de
conflictes i resistències al territori”, en el

qual vam documentar i analitzar alguns dels
conflictes ambientals que havíem abordat
a les jornades de 2017, amb l’objectiu de
problematitzar les injustícies ambientals que
pateix el territori de la província de Tarragona,

per Setem, en què participen vàries entitats
de la ciutat. En el marc d’aquesta festa, dos
voluntàries del grup van impartir el taller
adreçat a nens i nenes, en què es va representar
el conte de l’Auka, la granota amazònica,
que explica la problemàtica de l’extractivisme
petrolier a l’Amazònia equatoriana.

així com fer d’altaveu dels moviments socials
que estan lluitant contra aquestes injustícies,
identificar els seus èxits i els seus límits, avaluar
les seves eines, i destacar bones pràctiques.
Al llarg del 2018 vam participar en diverses
fires, festes i esdeveniments organitzats per
altres entitats. Un any més vam participar a
la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica del
Camp de Tarragona, esdeveniment coordinat
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Grup Tarragona

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

Aquest any no vam fallar tampoc a l’espai
infantil de l’iMAGInada, les festes alternatives
de Sant Magí que se celebren a Tarragona cada
any cap a mitjans d’agost. Aquest cop vam
organitzar un taller sobre contaminació en què
els nens i nenes van jugar a descontaminar
l’aigua d’una maqueta que simulava el cicle de
l’aigua.

Finalment, aquest any va servir per refermar
el nostre compromís amb la lluita contra la
pobresa energètica. Vam continuar assistint a
les reunions de la Taula de pobresa energètica
de Reus i Tarragona, i sobre tot, vam entrar
en contacte amb vàries persones afectades de
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
amb l’objectiu d’enfortir aquesta aliança al
territori del Camp de Tarragona.
un cinefòrum sobre el documental “Las
Mujeres Deciden”, que analitza el tema dels
embarassos d’adolescents des d’un hospital
de l’Amazònia equatoriana. En l’acte vam
comptar amb la presència de la directora del
documental, Xiana Yago.

Des del nostre compromís ferm amb el
feminisme transformador, i enfortint el vincle
Nord-Sud amb el nostre projecte de cooperació
internacional desenvolupat a Equador, en
el marc dels actes que es van programar a
Tarragona en motiu del “Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència contra la Dona”,
junt amb Associació d’Alumnes i Exalumnes de
Dret Ambiental de Tarragona, vam organitzar
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Grup Girona

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

Al llarg d’aquest any 2018, s’ha volgut
continuar la mateixa línia de treball, realitzant
activitats educatives i de sensibilització en
temes energètics i tenint en compte les
energies renovables com una alternativa
viable al sistema energètic actual.
Aquesta tasca s’ha dut a terme a través de
tallers a escoles i activitats dels horts dirigides
a infants i joves. Xerrades i ponències per a
públic adult i tallers tècnics a centres cívics, i
les ponències a la universitat per al públic més
expert.
El 2015 el grup es va plantejar treballar amb un
públic més ampli, realitzant activitats lúdiques
per infants i joves, i tallers de caràcter més
tècnics per universitaris i persones adultes.
Per a les activitats dirigides a infants i joves,
s’ha col·laborat amb la Caseta de la Devesa,
per a la realització d’activitats com “El Mercat

de Productes de l’Hort” i “Fira de la ciència” on
també van participar les escoles de primària
de la ciutat. A més a més de continuar amb
els tallers a escoles i instituts. Per a activitats
dirigides al públic universitari s’ha realitzat a
la UDG l’exposició “Què hi ha darrera del teu
mòbil” juntament amb una xerrada sobre el
tema.

tal de crear nous punts de vista i fer conèixer
noves problemàtiques.

Altres activitats més obertes i transversals
com els passes dels documentals “Las Damas
Azules” a l’auditori Plana Om o les activitats
amb la ciutadania a durant els tallers per
entendre les factures de subministrament
bàsic, les quals han estat dirigides a la tota la
població en general.

Activitats

D’altra banda, el grup segueix abordant
la temàtica de l’aigua participant de la
plataforma d’Aigua És Vida – Girona, i continua
col·laborant amb la Coordinadora d’ONG
solidàries i la Universitat de Girona i Setem.

Finalment, el grup està participant activament
amb altres associacions de la UdG a l’hora
d’organitzar
esdeveniments
divulgatius
dins de la mateixa universitat, en formats de
Greendrinks i exposicions.

Divulgació de l’exposició: “10 anys d’esfgirona a l’equador”
Amb l’ajuda de la Casa Flors Sirera, a la
Biblioteca Carles Rahola ens cedia el seu espai
per tal de poder arribar al públic gironí.

anys de treball del projecte que ha tingut a
l’Equador ESF-Girona fins aquest any 2018. En
aquesta es mostren les diferents alternatives
energètiques que s’han dut a terme a la
província de Pastaza en col·laboració amb la
Universidad Estatal Amazónica.
Formació al públic general
sumministraments bàsics

en

Amb la idea de fer més proper i entenedor el
funcionament dels recursos que consumim
a les nostres llars i com aquests es veuen
reflectits en les nostres factures, ESF-Girona
organitza dos esdeveniments.

Aquesta és una exposició impulsada des de
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense
Fronteres en la que es commemoren els 10

Des de l’any passat el grup ha començat
a organitzar un cicle de xerrades sobre un
canvi en el model energètic, que es realitzen
durant l’octubre i a on es conviden ponents de
diverses entitats. En vista de l’èxit que va tenir
l’any passat, s’ha decidit realitzar una segona
sessió aquest novembre. Es mantindrà la
mateixa línia, però aportant nous ponents, per
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Grup Girona

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

Organització i participació al mercat dels
productes de l’hort
En primer lloc, posa a disposició de tot aquell
que hi estigui interessat el curs obert en
línia “Introducció al Dret Humà a l’Aigua”.
A l’hora s’organitza el dia 15 de febrer a
l’Ateneu Eugènic el taller “Factures clares”
per tal d’assessorar al públic general sobre la
interpretació de les seves factures d’aigua, gas
i llum.
així com demostracions experimentals amb
el material de què disposa l’entitat (maquetes
de plaques tèrmiques, sistemes que funcionen
amb fotovoltaica...). El taller demostra
l’eficiència de les energies renovables,
mitjançant un taller pràctic on els infants van
poder veure de primera mà que amb l’energia
del Sol es pot encendre una bombeta o
escalfar aigua.

Tallers a escoles, instituts i centres cívics
sobre energies renovables
Continuant amb el treball dirigit a infants i
joves, aquest any es va seguir amb els tallers
a escoles i instituts. Els membres voluntaris
amb coneixements específics i tècnics sobre
el funcionament, mecanisme i elaboració
dels sistemes solars fotovoltaics i tèrmics, van
realitzar una petita formació als assistents,
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Els tallers es van enfocar sobretot a un públic
infantil, i es van realitzar en escoles i instituts
al llarg del mes de març, com per exemple a
l’Escola Salle, l’Institut Vicens Vives i l’Escola
Pla de Girona, ja que així es creu què si les
noves generacions estan ben informades
sobre la problemàtica de les extractives i sobre
les alternatives possibles, generarem en un
futur una societat que no sigui dependent del
model actual.

El dimarts 15 de maig, des de la Caseta de
la Devesa, el departament d’Educació de
l’Ajuntament de Girona organitzen juntament
amb les escoles de Girona des de fa 9 anys, un
mercat de productes dels horts de les escoles.
Aquests horts han tingut un seguiment des
d’un programa de la Caseta i les hortalisses
que se n’extreuen es venen totes al mateix
dia al mercat. Durant la jornada del mercat
es prepara de forma paral·lela un seguit
d’activitats perquè no estiguin tots els infants
junts darrere la paradeta ja que són molts. Des
de l’any passat que ESF organitza l’activitat
juntament amb la Caseta.

més voluntàries i així organitzar una gimcana
per la ciutat amb la temàtica de les verdures,
les energies renovables i les problemàtiques
del petroli. A més a més d’una xerrada per
completar l’activitat sobre els impactes de les
industries extractives a l’Equador així com la
necessitat de la implementació de les energies
renovables, a més d’ensenyar els materials
dels que es disposa i fer una demostració de
com s’utilitzen.
Cicle
de
xerrades
capitalisme”

“alternatives

A l’activitat hi participen 400 infants de primària
de les escoles de Girona. Es pretén col·laborar
amb l’Oficina de cooperació de la UdG per a tenir
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Una nova cultura de l’energia és possible (fase XII)

Aquestes jornades han tingut lloc a mitjans
de Novembre al centre cívic del Barri Vell de
la ciutat. S’ha organitzat un cicle de xerrades
amb la intenció de sensibilitzar a la ciutadania
gironina sobre els impactes que el model
energètic del Nord té als països del Sud i
les lluites que s’estan realitzat en aquests
moments en el nostre territori.
D’una banda l’Edurard Sicart d’ESF-Tarragona
va presentar el 14 de novembre el projecte
de garantia d’aigües que s’està realitzant ara
mateix a l’Equador. Per altre costat, el 21 de
novembre es va parlar de la remunicipalització
de les aigües a Girona de la mà de la Victòria
Salvadó d’Aigua És Vida.
Conjuntament amb el cicle de xerrades s’ha
col·laborat amb UNESCO-Girona i SOS-Costa
Brava el 19 de desembre en la presentació
“Per un territori digne” a la Casa de Cultura de
Girona.
Divulgació de l’exposició: “què hi ha darrera
del teu mòbil?”
Es va dur a terme l’exposició ‘Què hi ha darrera
del teu mòbil?’ a la Facultat de Ciències de la
UdG (del 23 d’abril al 7 de maig), a la Facultat
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Politècnica de la UdG (del 8 al 22 d’octubre) i a
la biblioteca Carles Rahola (de l’1 de desembre
a l’11 de gener).
Aquesta és una exposició impulsada des de
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense
Fronteres en la que es donen a conèixer els
minerals dels quals està fet un telèfon mòbil.
L’origen d’aquests minerals és molt ampli i
repartit per tot el globus, tot i que, centralitzat
en països del Sud, i la seva extracció massa
cops va associada a la generació de greus
impactes tant en la població com en el medi.
L’exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?”
mostra de forma molt visual i amena l’origen
d’aquests minerals que avui s’entenen com
a imprescindibles i el context en el qual
s’obtenen. A més a més ofereix alternatives,
tant a nivell individual com col·lectiu, per
capgirar la situació.
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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 la organització de
cicles de xerrades (‘El Punt de Mira’), el passi
de pel·lícules i documentals, el contacte amb
campanyes externes etc.

• Contacte amb entitats externes per a
campanyes i projectes conjunts.

Les persones ponents de la conferència van
ser Miriam Planas, Dante Maschio i Gaia D’Èlia.

Implicació en la campanya d’Aigua és Vida

Dinar del 8M

Les activitats del grup universitat són diverses i
s’organitzen segons les possibilitats i voluntats
de la gent que hi participa activament. Algunes
són:
• Cicles temàtics: Xerrades sobre temes
d’actualitat, que poden interessar a la
comunitat universitària.
• Passi de pel·lícules i documentals que
apropen a altres realitats del nostre món i
criden l’atenció sobre les desigualtats.
• Sobirania alimentària: Es pretén fomentar
un consum crític i responsable fent difusió
de les alternatives que ofereixen el consum
agroecològic, les cooperatives de consum
i el comerç just. Seguint aquestes línies, el
grup universitat treballa en incidir sobre el
servei ofert a les seves facultats.
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Participació a la festa de l’Escola del 4 de
maig

Activitat a la la Factultat de Biologia.
Dinar del 8M. Des del grup vam donar a suport
al dinar i a diferents activitats emmarcades
en el moviment feminista així com a la
manifestació.
Activitat a la ETSEIB.
Des del grup d’Enginyeria Sense Fronteres
Universitat, amb motiu de la campanya de
(re)municipalizacio de l’aigua (Aigua és vida)
que es va dur a trema a BCN vam organitzar
una xerrada + debat sobre la gestió publica
de l’aigua. Una taula rodona de tres persones
que hi van participat en l’organització de la
campanya de (re)municipalizacion. Al final de
la xerrada vam fer una recollida firmes.
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“El grup Universitat està format per estudiants de
diferents facultats catalanes amb la voluntat de
sensibilitzar la universitat en temes socials”.
Participació a la Marxa pel clima
Des del grup de voluntàries com a valors
fonamentals tenim l’ecologismei és així com
vam donar suport a la Marxa pel clima . Creiem
que és una de les preocupacions mundials
que hauria de tenir qualsevol persona. Per
començar cal remarcar que la fotografia és del
novembre i molta gent va amb màniga curta....
això li hauria de fer reflexionar a qualsevol.
Barraques ETSEIB
Donem suport als projectes de culturals de la
nostra Escola i participem de les Barraques
ETSEIB realitzant el dinar i donant a conèixer el
grup i el que fa l’entitat així com els diferents
projectes de cooperació.
Conscienciació als Instituts
Durant tot l’any hem participat amb l’entitat
a nivell de formació i hem realitzat diferents
tallers en escoles i Instituts.
El taller «el joc de l’Hàbitat» promocionat pel
grup de voluntàries de Mozambic sobre el dret
a l’habitatge és un exemple de les activitats
que hem realitzat.
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Grup Gènere’t

“El nostre objectiu és oferir un espai de cures i
garantir la perspectiva feminista transversalment en el
funcionament intern i extern de l’entitat”.
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 existeix 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.
Vocalia de gènere
Amb l’objectiu de tenir una persona referent a
l’entitat en temes de gènere, tenim un càrrec
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
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l’organització en visió feminista.
Protocol en cas d’assetjament per raó de
gènere o condició sexual

del treball de l’equip i posterior traspàs a tots
els grups de l’entitat, es van definir els passos i
processos a seguir per evitar i tractar els casos
d’assetjament. Juntament amb el protocol es va
definir la comissió vetlladora, que té l’objectiu
d’acollir a la persona denunciant i
activadora del protocol, realitzar
una investigació dels fets i garantir
el compliment de tot el procés. Es
va realitzar una infografia per tenir
sempre visible al local de l’entitat
on es resumeix el protocol.

continuat fent servir la guia com a eina de
debat i empoderament en les nostres reunions
internes de l’ equip de gènere i hem portat
un taller específic de treball amb l’ entitat en
l’ espai de formació de la jornada del Mini
Campament.

Cures internes

Durant el 2018 es va finalitzar la redacció
d’un protocol per raó de gènere o condició
sexual, va nèixer de la necessitat de tenir una
eina feminista que ens ha permès visibilitzar,
tractar i prevenir situacions dins d’ESF de
discriminació, assetjament o agressió per
raó de gènere o condició sexual. El sistema
patriarcal en el que vivim invisibilitza moltes
de les agressions que patim dia a dia,
tanmateix a ESF volem que els espais siguin
segurs i lliures de violència per tothom, arrel

Durant l’any, amb els aprenentatges
assolits de les sessions de treball
en la primera fase de “Sembrant
Cures per Cultivar Canvis”, hem
continuat treballant a la interna
en el material resultant que es va generar d’
aquest procés encetat en el 2016. Va ser llavors
quan la Lafede.cat i les entitats federades ens
van plantejar que era totalment necessari
adaptar a la nostra cultura organitzativa l’
enfocament feminista i l’ ètica de la cura.
Fruit d’ aquell procés es va generar una guia
d’ autodiagnosi, una eina pensada per a què
les entitats poguéssim anar treballant a la
interna, la nostra cultura organitzativa a través
d’ exercicis i consells. Durant aquest 2018 hem

Participació a la vaga feminista 8-M
ESF va secundar la vaga feminista del 8
de març, vam anar a la manifestació amb
pancartes, vam fer ressó a les xarxes socials i
des de l’ equip de gènere es va veure també
com una oportunitat per continuar treballant
plegades com equip.
També s’ha conmemorat dies reivindicatius
sobre motius de gènere, condició sexual.
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Grup Gènere’t

“El nostre objectiu és oferir un espai de cures i
garantir la perspectiva feminista transversalment en el
funcionament intern i extern de l’entitat”.
Tallers de formació interna de l’entitat
L’equip de gènere ha conduït dos tallers dins
dels espais de formació i cohesió de l’entitat.
Al minicampament de juliol es va fer el retorn
dels tallers de “Sembrant cures” de lafede.cat,
utilitzant noves metodologies de formació, per
extreure reflexions sobre la visió de gènere
a ESF i per donar eines per l’aplicació del
protocol intern contra l’assetjament sexual i
per raó de gènere.

El taller es va realitzar amb una primera part
teòrica i una segona part més pràctica, amb
teatre social participatiu. En la primera part l’
objectiu va ser prendre consciència dels valors
hegemònics que travessen la nostra manera d’
estar a l’ entitat, com treballem per aconseguir
els resultats, si en el camí cuidem els processos,
identificar malestars i opressions que se’n
creen i generar un espai de seguretat i cuidat
que ens convidi a compartir i debatre, Aquests
espais de treball són molt importants ja que
en el dia a dia, sovint no ens permetem aturarnos per reflexionar sobre el nostre sistema
de creences i com aquest influeix en la nostra
història col·lectiva.

Presentació d’estudis amb perspectiva de
gènere
El 4 d’octubre es va presentar a la Lleialtat
Sansenca el segon informe Perspectiva
de gènere sobre el dret a l’habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona en el marc
de la trilogia: “Radiografies de la situació del
dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el
seu impacte en la salut a Barcelona”. Ho va
presentar ESF conjuntament amb la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, i l’Observatori dels drets
econòmics socials i culturals (ODESC).

En
la
segona
part
del
taller
al
Minicampampament, d’ una manera molt
vivencial i amb la utilització del cos i de l’
espai, es van plantejar dinàmiques per tal de
permete’ns observar com ens comportem i
què ens agrada o que ens allunya es espais
de treball presencials o virtuals com la nostra
interacció en Assemblees, reunions de grups,
ús de les xarxes socials, i de quina manera
podem dibuixar i definir com es la nostra
persona activista a ESF i com es relaciona amb
el món que volem transformar.
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Grup CoopLocal

“Pretenem coordinar i facilitar una xarxa de
projectes d’enginyeria per la transformació social”.
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.
Més concretament, 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.
Durant la primera meitat de l’any, vam centrar
els esforços en col·laboracions externes amb
el CJB (Consell de Joventut de Barcelona),
del qual formem part del grup de treball de
sostenibilitat, i amb Barcelona + Sostenible.

En el primer cas, vam tancar i presentar la guia
de SOS_Campaments, dirigida especialment
a entitats d’associacionisme educatiu, com
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caus i esplais, per tal de tractar la sostenibilitat
i
responsabilitat
mediambiental
als
campaments; a més, vam donar suport a les
jornades anuals per la sostenibilitat a Fontana.
Pel que fa el segon, ens vam dedicar a recollir
tota una sèrie de bons hàbits sostenibles que
complíem a la seu d’ESF, per tal de poder fer
propostes de millora, cosa que ens va donar
peu a formar part d’un parell de formacions
per a altres entitats afines amb les mateixes
inquietuds al respecte.

RuralTech, que pretén crear una comunitat
dins de la UPC, conformada per les persones
interessades a millorar els processos de gestió
del coneixement associats als projectes de
cooperació per al desenvolupament, i treballar
de manera col·laborativa per començar a
donar resposta a aquestes preguntes, amb
l’objectiu final d’enfortir la sostenibilitat de
comunitats de zones rurals països africans a
través de l’apoderament tècnic dels seus joves
adolescents.
Com a projecte tranversal, al que mai hem
deixat de dedicar part del nostre temps, tenim
la plataforma web que estem tirant endavant
gràcies al premi BarnaJove que vam guanyar
l’any passat i ens ha permès contactar amb
agents que ens assessoren, tal com Dalmatta.

Després de l’estiu, vam patir una forta
transformació pel que fa membres del grup
i, en part degut això, vam centrar el nostre
focus d’atenció de col·laboracions externes
al Centre de Cooperació al Desenvolupament
(CCD) de la Universtat Politècnica de Catalunya
(UPC), amb qui vam arrencar el projecte de
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Durant el 2018 la campanya ha donat
continuïtat a les línies de treball engegades en
els darrers anys. Per una banda, s’ha continuat
amb la lluita contra la pobresa energètica i la
promoció d’alternatives des de l’àmbit local
per recuperar el control de l’energia. També,
a l’àmbit internacional, s’ha continuat amb
la denúncia dels impactes dels tractats de
comerç i inversions. Aquestes línies d’acció
s’han continuat 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, refundada amb el nom
Catalunya No als TCIs.
L’àmbit de la pobresa energètica s’ha treballat
participant activament de l’APE que ha centrat
la seva activitat en exigir el compliment de la Llei
24/2015 per part de l’administració i les empreses
subministradores així com proposar solucions
per la qüestió del deute. En aquest sentit, s’han
denunciat les males praxis de les empreses de
l’oligopoli en la reclamació del deute a famílies
en situació de vulnerabilitat per aconseguir el

pagament de les factures. També s’ha seguit
amb la campanya de condonació del deute per
part de les grans empreses subministradores
aconseguint victòries com la de l’empresa
d’aigües a la ciutat de Barcelona que durant
el 2018, gràcies a la pressió exercida per la
societat civil, ha començat a condonar deutes.
També s’han realitzat informes conjuntament
amb altres entitats com l’Observatori ODESC i la
PAH per visibilitzar els impactes de l’emergència
habitacional i la pobresa energètica en la ciutat
de Barcelona. A nivell de sensiblització s’ha creat
una obra de teatre “L’apagada. Ni set ni fred
ni foscor” per visibilitzar l’impacte diferenciat
en les dones d’aquest problemàtica així com
la importància de l’apoderament per poder
combatre situacions com aquestes.
Així també s’ha fet incidència en l’àmbit estatal
fent seguiment i proposant millores a les
polítiques impulsades des del govern espanyol
com el bo social tèrmic i la nova reforma del bo
social elèctric. Per últim, també s’ha treballat en
l’àmbit europeu participant en la presentació de
l’Observatori Europeu de la pobresa energètica
(EPOV) així com participant en trobades
d’organitzacions i moviments socials europeus
en lluita contra la pobresa energètica a Atenes i
París, entre altres.

les xarxes de distribució elèctrica, així com
aprofundint, a nivell tan de praxis com teòric, en
les desigualtats de gènere en l’energia.
Tanmateix, s’han obert noves vies de treball
com l’exploració de la remunicipalització de les
plantes hidroelèctriques, arrel de la vivència del
volt IV, així com l’autoconsum elèctric.
També cal destacar el treball que s’ha
fet en incidència política al voltant de la
comercialitzadora Barcelona Energia, per tal
que aquesta sigui veritablement democràtica
i esdevingui palanca de canvi per a produir
un canvi en el model energètic a la ciutat de
Barcelona. Aquest treball ha consistit en un
procés de recollida de diferents propostes
d’entitats del tercer sector per tal d’engegar
un procés de negociació i incidència amb
l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu ha
estat incidir en el model de governança de
la companyia i que aquesta adopti un model
públic-comunitari amb control social.
Precisament el treball fet en aquest sentit, ha
donat certa visibiltizació a l’organització que ens
va portar a participar en la trobada a Manchester
de Trade Unions for Energy Democracy (TUED),
on es va discutir sobre la necessitat de recuperar
el control públic de l’energia des dels sindicats

En l’àmbit de la sobirania energètica la XSE,
ha seguit treballant en la municipalització de
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de classe aliats amb els moviments socials,
i on se’ns va convidar per explicar la nostra
experiència i compartir estratègies comuns.
A nivell internacional, també s’ha participat a la
plataforma Energy democracy, impulsada pel
Transnational Institute i Friends of the Earth,
integrada per entitats i moviments socials de
tot el món que lluiten per un canvi de model
energètic.

Per últim, aquest 2018 també ha sigut l’any
de disseny de la campanya de recollida de
signatures a nivell europeu en contra dels
tribunals d’arbitratge ISDS i en favor del Tractat
Vinculant en Drets Humans per a empreses
transnacionals, la qual es desenvoluparà durant
l’any 2019.

S’ha començat 1 de març amb una Trobada
amb defensores d’Amèrica Llatina, que vam
anomenar pre-Volt, dins de la campanya
Teixint Cossos Territoris, amb la participació de
Margarita Aquina Aramayo i Glória Chicaiza i
posterior concert de les Amigas de Yoli.

En el darrer trimestre de 2018, la Xse ha centrat
la seva acció en l’elaboració d’una proposta
municipalista per a les eleccions municipals de
2019 liderant propostes en matèria energètica
pel món local.

Les parades del volt han estat La Guàrdia Lada,
al municipi de Montoliu de Segarra (Lleida),
on el març de 2017, a causa de la manca de
manteniment de les xarxes de distribució, els
veïns i veïnes, incloent-hi un grup de 90 nens
i nenes que s’estaven quedant a la Casa de
Colònies del poble, es van quedar gairebé 24 h
sense llum. Durant la parada s’ha compartit
amb les afectades i amb l’alcalde, Vicenç Roig,
les experiències i les reivindicacions per unes
infraestructures dignes pel territori.

Pel que fa a la lluita contra els tractats de
comerç i inversió i la lluita contra la impunitat
corporativa, s’ha produït un debat i un
replantejament d’estratègia per part de els
antigues campanyes No al TTIP en tots els
àmbits: català, espanyol i europeu. Així s’ha
passat d’una fase de denúncia de tractat per
tractat, a una segona fase de denúncia i de
lluita contra tota l’arquitectura que genera els
tractats de comerç i inversions. Aquest canvi
d’orientació estratègic s’ha vist reflectit en el
canvi de nom de la campanya per Catalunya No
als Tractats de Comerç i Inversió (TCIs).

La segona parada ha estat la població de
Juneda, on l’antiga planta de purins de Tracjusa,
hi ha el projecte que sigui substituïda per una
planta d’incineració que cremarà el gas derivat
de residus urbans, amenaçant la salut de la
població. La Plataforma Aturem la Incineradora
ens ha explicat quina és la situació actual en què
es troba la lluita contra la planta incineradora.
Seguidament, a les Borges Blanques, s’ha
organitzat un esdeveniment amb IPCENA,
entitat ecologista que treballa a les comarques
de Lleida en defensa del medi ambient i de la
qualitat de vida de les persones.
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Activitats
Volt IV: Tenim energia: enfrontem l’oligopoli
i defensem els Pirineus!

L’edició d’enguany del Volt ha tingut l’objectiu
de visibilitzar algunes de les lluites que s’estan
duent a terme al llarg del territori en la línia
de la recuperació del control públic i ciutadà
de l’energia i aprendre de les organitzacions i
plataformes, establint espais de comunicació i
aprenentatge mutu.
El volt ha tingut lloc de l’1 al 4 de març.

Per acabar, a la Torre de Capdella, a la Vall Fosca
(Pallars Jussà), els veïns i veïnes han explicat
la seva lluita contra el gravamen abusiu de
l’IVA en la factura de la llum d’Endesa. També
a la mateixa Torre de Capdella s’ha fet una
Trobada en Defensa dels Pirineus enfront
de les megainfraestructures i agressions al
territori. En la primera part de la trobada s’han
exposat diverses problemàtiques i agressions
que s’estan patint al llarg de tot el territori
dels Pirineus. I una segona on s’han exposat
diverses alternatives, com ara l’aposta per
remunicipalitzar les centrals hidroelèctriques.
Estudi. A qui beneficien els tractats de comerç
i inversió? Una anàlisi amb perspectiva
feminista
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enfocar el debat de l’energia des d’un prisma
transformador.
Les autores, Rosa Ortiz i Cristina Pina, han
realitzat un estudi on analitzen els diferents
tractats de comerç i inversió vigents i en
negociació, així com tota l’estructura que
sustenta els tractats, amb el prisma feminista.
Aquesta eina ha estat molt útil per donar suport
a la campanya No als TCIs, així com per teixir
aliances i sinèrgies amb el moviment feminista.
L’estudi té un format llibre tot i que també es va
presentar un resum en format de suplement pel
setmanari La Directa.

Informe II. Radiografies de la situació del dret
a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu
impacte en la salut a Barcelona. Perspectiva
de gènere sobre el dret a l’habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona

La primera presentació va tenir lloc a La Torna
a l’abril, en el marc d’unes jornades sobre
economia feminista.
Assemblea Xse 2018. GENEREm energia
L’assemblea va tenir lloc el passat 9 de juny a
la ciutat de Girona, on juntament amb la Xse es
va reflexionar sobre diversos temes candents
en l’actualitat energètica. Així, es va fer un taller
sobre l’autoconsum energètic, es va treballar
sobre l’afectació de les centrals hidroelèctriques
en el nord i el sud global, i sobre l’eminent
convocatòria d’eleccions municipals, i sobre
com seria una oportunitat per situar temes
energètics i de gènere sobre el debat públic.
Finalment, es va fer un taller de perspectiva
ecofeminista, i com aquesta és necessària per
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qüestionari inclou 247 preguntes sobre aspectes
demogràfics i econòmics, preguntes sobre el
seu habitatge i la problemàtica associada, sobre
l’ús de subministraments i problemes associats
a la salut.
L’objectiu d’aquest segon informe és fer
una anàlisi de la situació actual en matèria
d’accés a l’habitatge i a l’energia des d’una
mirada feminista. Dades com que només el
30% de les dones enquestades declaren tenir
feina amb contracte, que un 40% d’elles són
dones soles o llars monomarentals o que el
70% de les ajudes demanades per fer front al
pagament dels subministraments bàsics van
ser demanades per dones són algunes de les
dades de l’informe que posen sobre la taula
la importància d’elaborar mesures per lluitar
contra l’emergència habitacional i la pobresa
energètica amb una perspectiva de gènere.
La presentació de l’informe va tenir lloc el 4
d’octubre de 2018 a la Lleieltat Santsenca.

El segon informe de la saga de les Radiografies
es centra en la perspectiva de gènere sobre el
dret a l’habitatge i als subministraments bàsics.
Aquest informe va ser elaborat amb la PAH,
l‘APE i l’ODESC i es basa en un qüestionari d’uns
40 minuts realitzat a persones que participen
de les assemblees de la PAH i de l’APE. El

Trobada Municipalista de la Xarxa per la
sobirania energètica
Els dies 19, 20 i 21d’octubre es van aplegar
més d’una vintena d’activistes a l’espai de Cal
Cases, a Santa Maria d’Oló al Moianès, per tal
de reflexionar sobre l’actual model energètic,
el context sociopolític en el què ens trobem i

quines accions es poden dur a terme per tal de
subvertir l’actual model que es qualifica d’injust.
Els eixos principals sobre els quals es va
debatre van ser al voltant de l’ecofeminisme,
el municipalisme, l’autoconsum, la participació,
els agregadors de demanda i la mobilitat. Tots
des del prisma de la sobirania i la transició
energètica.
A partir de les conclusions es va donar peu a
la generació d’una proposta municipalista per
tal d’incidir durant les eleccions municipals de
2019.
Obra de teatre L’apagada: Ni set, ni fred, ni
foscor
La creació de l’espectacle va anar a càrrec de
la companyia de Teatre Xucrut, els quals van
fer un procés de formació, tan amb voluntaris,
com afectades per pobresa energètica per tal de
copsar la problemàtica que volíem traslladar a
l’obra.
L’objectiu era crear una obra de teatre que copsés
la problemàtica de la pobresa energètica des
d’un prisma feminista, defugint paternalismes
i centrant-se en el procés d’apoderament i de
lluita de les persones afectades.
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i inversió? Una anàlisi amb perspectiva feminista.
L’objectiu d’aquestes vídeo-capsules és facilitar
la lectura d’aquests i que aquestes serveixin
com a suport a la vegada que incitin la lectura.
El mètode emprat per la seva elaboració ha
estat a través d’entrevistes a autores, afectades
i activistes.
ESFeres 23: La gestió comunitària de l’energia.
Sobirania energètica i béns comuns

Durant tot el procés de creació, es va anar
co-creant el guió, a través de formacions,
entrevistes, assistència per part de les artistes
en els assessoraments col·lectius de l’APE, etc.
L’estrena va tenir lloc a l’Ateneu Harmonia, el 30
de novembre, en plenes festes de Sant Andreu i
va tenir una gran acollida.
Càpsules audiovisuals
S’han realitzat dues càpsules audiovisuals
destinades a complementar alguns estudis
fets per ESF: ESFeres 17: Desigualtat i pobresa
energètica i A qui beneficien els tractats de comerç
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Aquest estudi bé inspirat pel procés d’incidència
política que s’ha fet amb la creació de la
comercialitzadora pública verda Barcelona
Energia, i amb el coneixement acumulat
que hem anat adquirint sobre processos
de remunicipalització. En aquest sentit s’ha
identificat la necessitat d’estudiar més en
profunditat com ha de ser la gestió un cop
aconseguit el control social de l’energia (ja sigui
en forma pública, públic-ciutadana, comunitària,
etc).
En l’informe s’ha fet un estudi comparatiu
de diversos casos de gestió de l’energia a
Catalunya, Madrid, Alemanya, Costa Rica, Països
Baixos i Escòcia.
El grup de voluntàries de la campanya ha pensat
conjuntament amb l’autora els casos a analitza
així com n’ha fet les correccions i seguiment.

Informe III. Radiografies de la situació del
dret a l’habitatge, la pobresa energètica
i el seu impacte en la salut a Barcelona.
Una mirada en profunditat a la salut de les
persones afectades per l’accés a l’habitatge i
la pobresa energètica.
Aquest tercer informe elaborat de nou
conjuntament amb la PAH, la APE i l’ODESC,
basant-se en les dades obtingudes del mateix
qüestionari dels dos informes anteriors, pretén
aprofundir en la salut de les persones afectades
per problemes relacionats amb l’accés econòmic
a un habitatge o als subministres bàsics.
L’informe rebel.la com els problemes
econòmics i jurídics per accedir a un habitatge
digne i als subministraments bàsics s’associen
a un mal estat de salut físic i mental, essent
la salut mental la que es veu més afectada en
aquests processos. En general, l’informe recull

que són les dones les que presenten pitjor
estat de salut que els homes. A més, fent la
comparació amb la població general de la
ciutat de Barcelona, les persones afectades per
aquestes problemàtiques presenten xifres molt
més elevades de mala salut.
L’informe suggereix que un adequat suport
social o el suport de la PAH/APE són claus per
atenuar els efectes negatius de l’habitatge
sobre la salut.
La presentació d’aquest estudi es va dur a
terme a la Lleieltat Santsenca el 14 de desembre
de 2018.
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Jornades de formació i debat

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 2018 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 la Festa Major de Sant Cugat el 30 de
juny i l’1 de juliol, o la setmana del 13 al 24 de
novembre a l’Espai Jove Kesse de Tarragona, en
el marc de la Tardor amb Cooperacció

El grup de voluntàries d’energia i extractives
ha realitzat al llarg de l’any un cicle de jornades
de formació, obertes a la resta d’ESF i el públic
general, sobre temes d’interès estratègic per al
grup.
Aquestes han estat una formació sobre
la situació actual del mercat elèctric, una
segona sobre tractes de comerç i inversions
i arquitectura de l’impunitat corporativa, i
finalment una altre sobre pobresa energètica.
Exposició “Què hi ha darrere el teu mòbil?”
L’exposició té per objectiu sensibilitzar, de forma
visual i agradable, sobre els diferents minerals
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Execució 2018
149.631,40 €
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Tarragona, Ajuntament de Girona,
Treballadors de l’Ajuntament de Girona
0,7%, Universitat de Girona, XminY
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L’any 2018 el treball local ha pres centralitat dins
de la campanya amb l’impuls de la iniciativa
ciutadana de l’aigua pública i democràtica.
Tanmateix s’ha mantingut el compromís amb
el treball en l’àmbit internacional participant en
moltes trobades internacionals i amb visites de
referents del moviment internacional de l’aigua
a Barcelona. Veníem d’un augment creixent de
l’interès per la gestió pública i democràtica de
l’aigua, i aquest interès s’ha refermat a la ciutat
de Barcelona amb el naixement del Moviment
per l’Aigua Pública i Democràtica de l’aigua a
l’AMB.
Els tres primers mesos de l’any van ser mesos de
feina intensa per recollir les 15.000 signatures
necessàries per tirar endavant la iniciativa
ciutadana per l’aigua pública impulsada a finals
de 2017 per tal d’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-se l’any 2018. Aquesta
iniciativa va rebre el suport de 300 fedataris i
50 entitats que van participar en la recollida
de signatures, això va fer que es superés amb
escreix el nombre de signatures necessàries
aconseguint-ne 26389 i quasi doblant les
signatures necessàries per la consulta.
Malgrat tots els suports rebuts, el ple de
Barcelona va tombar la realització de la consulta
el 10 d’abril, però la pressió popular va fer que
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es repetís la votació el 26 d’Octubre i la consulta
seguís endavant. Tot i que no ha sigut possible
realitzar-la durant l’any 2018, es durà a terme a
finals de 2019 o a principis de 2020. Mentrestant,
s’està a l’espera de la sentència del Tribunal
Suprem que ha de ratificar (o no) la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC).
Arrel de la recollida de signatures ha nascut
a Barcelona el Moviment per l’Aigua Pública
i Democràtica (MAPiD), per impulsar la
democratització de la gestió de l’aigua de la

ciutat i l’Àrea Metropolitana. També s’ha seguit
treballant amb aigua és Vida, que ha impulsat
la segona manifestació per la gestió pública
a Catalunya a l’Octubre a Igualada amb la
participació de 4.000 persones.
A Catalunya s’ha donat continuïtat a la
Campanya Som Aigua que portem a terme
conjuntament amb el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament (FCCD), així com donant
suport al grup de treball de l’aigua que es va
crear en el sí de la FCCD. La campanya s’ha
portat a terme a diversos municipis a través dels

espectacles de carrer, i especialment a Vilanova i
la Geltrú i Barberà del Vallés mitjançant diferents
activitats de sensibilització com exposicions
sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament i el
seu estat al món, díptics informatius que arriben
a les llars del municipi a través de la factura de
l’aigua i càpsules de vídeo, entre d’altres.
Aquest any s’ha estrenat també l’espectacle
“Matito i la gota d’aigua”, dut a terme amb
la companyia teatral Matito als municipis
de Vilanova i la Geltrú i Barberà del Vallès.
Concretament també cal destacar l’espectacle
“Exploradors de l’aigua”, dins el marc de la
campanya Som Aigua, que ha visitat durant
2018 diversos municipis, amb un públic que ja
supera en aquest període els 1000 espectadors
i espectadores. Vic, Sant Boi de Llobregat,
Castelldefels, Sant Adrià de Besós, Premià
de Dalt, Sant Iscle de Vallalta o Barberà del
Vallés són alguns dels municipis que han estat
partícips d’aquest espectacle, que és en sí
mateix una eina de sensibilització per entendre
l’aigua com a bé comú que cal preservar i com a
dret humà que cal garantir.
A nivell internacional s’ha participat en el Fòrum
Mundial de l’Aigua a Brasília, en la conferència
sobre serveis públics de l’Asian Europe People
Fòrum i a la conferència sobre “Future is Public”
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organitzada pels sindicats canadencs. També
s’ha participat del treball fet pel Moviment
Europeu de l’Aigua prenent part a les dues
trobades que s’han organitzat.
Aquestes trobades han servit per donar a
conèixer la situació a Catalunya i Barcelona, i
articular-nos amb el moviment internacional
de l’aigua. Això ha tingut com a resultat que
hem aconseguit donar a conèixer el cas de
Barcelona com una lluita important de l’aigua
a nivell mundial i que molts referents de l’aigua
visitin la ciutat i ens acompanyin en els actes de
la campanya.
Activitats
Iniciativa Ciutadana per l’Aigua Pública i
Democràtica

El Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica
impulsa, a l’inici de 2018, una iniciativa
ciutadana per preguntar a totes les persones de
Barcelona si volen una gestió de l’aigua pública
i amb participació ciutadana.
Ha estat un camí molt intens que ha necessitat
d’un gran esforç col·lectiu: més de 330
voluntàries han sortit al carrer a buscar firmes
per donar suport a la iniciativa, 42 espais com
ateneus, locals, biblioteques, cafès i petits
comerços han estat punts fixes de recollida de
firmes i hem comptat amb més de 50 entitats
que s’han sumat en tot moment. L’autogestió
de cadascun dels districtes de Barcelona ha
estat clau per aconseguir les firmes. Barri a barri,
persones de totes les edats han organitzat actes,
xerrades i taules de recollida de signatures.
El dia de l’entrega final van arribar a la nostra
oficina quasi 27.000 signatures, quasi el doble
de les 15.000 necessàries. D’aquestes, van ser
validades per l’ajuntament 23.480 firmes. La
iniciativa va ser rebutjada al ple del 10 d’Abril
de 2018, i després de la interposició de dos
recursos en contra de la decisió del ple, va ser
finalment aprovada al ple del 26 d’Octubre.
Participació al Fòrum Alternatiu Mundial de
l’Aigua (FAMA) a Brasília
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S’ha participat a la reunió del moviment
internacional de l’aigua, i intervenció a
la plenària del FAMA sobre alternatives i
democratització de la gestió per explicar la
campanya a Barcelona. Així mateix s’ha pres
part a una sessió organitzada pel Relator del
Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS) Leo
Heller al Fòrum Mundial de l’aigua.
Cicle de conferències “Governem l’Aigua”

sinó que també posa veu a la gent, als col·lectius
ciutadans que s’oposen a la privatització del
dret humà a l’aigua.
Acte “El negoci de l’aigua: una amenaça per a
la democràcia” (juny 2018)
L’acte va tractar-se d’una conferencia per
a reflexionar sobre com el lobby privat de
l’aigua vulnera la democràcia a nivell mundial,
aterrant aquesta realitat amb casos concrets del
Sud Global i en el cas particular de Catalunya,
encapçalant la xerrada amb el testimoni de
Maud Barlow, assessora d’aigua al 63è president
de l’Assemblea General de les Nacions Unides i
Council of Canadians, entre d’altres.
Acte “Remunicipalització: recuperant el
govern de l’aigua: Experiències de París,
Terrassa, Ripollet i Barcelona” (juliol 2018)

Documental “Trileros del agua”
“Trileros del agua” es tracta del primer
documental d’investigació periodística sobre
la privatització de l’aigua a l’Estat espanyol,
que intenta posar sobre la taula allò que no
expliquen els mass media. La cinta, dirigida
per Ricardo Gamaza i que va poder veure’s
a Barcelona el 6 de juny, mostra no només
l’entramat financer i l’enginyeria empresarial
per a crear el seu negoci al voltant de l’aigua
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Anne Le Strat, antiga consellera municipal de
París, primera presidenta de la companyia
remunicipalitzada Eau de Paris i autora del
Llibre “La guerra contra les multinacionals” va
encapçalar aquesta conferència, en la que es
va posar de manifest que la remunicipalització
de l’aigua és una tendència mundial, en la que
moltes ciutats han demostrat que és possible i
d’altres hi són a punt d’arribar.
Acte “Què és el control social de l’aigua? Com
el construïm?” (juliol 2018)
Noel García i Albert Pérez, així com la Taula
de l’Aigua de Terrassa i Aigua és Vida, ens van
compartir, de primera mà, les experiències que
han passat altres ciutats i regions en la lluita
contra les multinacionals que fan negoci amb
l’aigua. Es va parlar de com, en tant a societat,
necessitem organització i metodologies per
poder incidir en la gestió dels recursos, i per què
és necessari que ho fem.

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Estudi
ESFeres24:
Remunicipalització,
participació i democràcia. Anàlisi i eines per
a noves propostes de govern de l’aigua a
Catalunya.

Acte “Es possible una gestió pública i
democràtica de l’aigua a l’AMB?”
L’acte va permetre el diàleg amb l’Anne Le Strat,
ex-tinent d’alcalde de París i màxima precursora
de la remunicipalització de l’aigua. A continuació
es va comptar amb una taula rodona amb la
participació de les diferents forces polítiques de
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remunicipalització, tant a casa nostra, com a
l’exterior, han canviat moltes coses i s’ha anat
avançant. Fruit d’aquest avenç ens trobem
en un escenari que ja no parla de procés
de privatització, sinó de casos efectius de
recuperació de serveis. Dins aquesta tendència
remunicipalitzadora, comencen a posar-se en
pràctica part dels elements que fins ara havien
articulat el discurs, obrint nous debats i reptes.
Donar a conèixer els processos i els debats
entorn de la participació, el control ciutadà i el
co-govern que estan tenint lloc en el marc de
casos concrets, permet donar els elements i les
eines necessàries, tant als grups locals, com a
la ciutadania en el seu conjunt, perquè puguin
impulsar processos de remunicipalització que
proposin i plantegin opcions per a la creació
d’un nou model de gestió que els inclogui. Per
tant, comptar amb aquestes eines permet als
diferents grups i plataformes dur a terme un
treball més concret, enfocat i amb més garanties
que acabaran influint en la concreció d’un nou
model de gestió del servei urbà d’aigua.
Estudi ESFeres21: Endeutament i Dret
Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS):
L’assequibilitat del DHAS a la demarcació de
Barcelona i al Sud Global

D’ençà que es va començar a treballar sobre
la privatització del servei d’abastament i la

L’objectiu de l’estudi és analitzar la garantia
del DHAS i concretament de la seva dimensió
d’assequibilitat a la província de Barcelona,

comparant el model de gestió d’Aigües de
Barcelona amb altres operadors públics o
cooperatives a municipis com Arenys de Munt,
Barberà del Vallès, Olesa de Montserrat, el Prat
de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. L’informe
parteix de l’enfocament que, malgrat des de
2015 s’assegura l’accés a les persones en situació
de vulnerabilitat perquè ja no se’ls pot tallar el
subministrament, si no s’assegura alhora un
preu assequible no s’està garantint realment el
DHAS. L’estudi ens ha permès aconseguir dades
que haurien de ser públiques i disponibles però
que Aigües de Barcelona prefereix ometre,
mentre fa publicitat del seu Fons de Solidaritat.
En el període entre agost de 2013 i abril de 2018
hi ha hagut als 23 municipis de l’AMB gestionats
per Aigües de Barcelona un total de 173.404
factures pendents corresponents a un import
d’uns 18 milions d’euros. L’esforç de creació
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ciutadana i col·lectiva de coneixement realitzat
per aquest estudi és necessari no només
perquè el subministrament dels serveis bàsics
repercuteix directament en les vides de totes
sinó també perquè és imprescindible posar
llum a la opacitat del model privat d’aquesta
multinacional que existeix ja fa massa temps i
que és urgent revertir cap a noves formes de
gestió d’un bé comú com és l’aigua.
Participació al Moviment Europeu de l’Aigua

Potable. La segon es va fer a Belgrad de forma
estratègica per l’estat de les polítiques dels
Balcans: proliferació massiva de projectes
de mini-hidràulica, que sota el paradigma de
les energies renovables i l’entrada a la UE,
amaguen un seguit de privatitzacions i impactes
socio-ambientals. Amb l’objectiu de fer aliances
amb organitzacions locals.
Global Water Operators’ Partnership Alliance
Pel que fa a les xarxes i actors internacionals
també s’ha participat al comitè director del
Global Water Operators Partnership Alliance
(GWOPA) que es va fer a Nairobi, per tal de
presentar-lo a la directora executiva de UNHabitat. Es va avaluar la importància de l’ens
i cap a on havia d’anar a nivell estratègic i de
línies de futur.

Execució 2018
135.286 €
S’ha participat a dues trobades del Moviment
Europeu per l’Aigua, el juny a Lisboa l’Octubre a
Belgrad. A la primera es va aconseguir elaborar
un calendari estratègic del moviment i es van
crear comissions per dues fites importants
que encara la UE: la revisió de la Directiva
Marc d’Aigua i la revisió de la Directiva d’Aigua
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Finançadors
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
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Comunicació
Aquest any 2018 ha estat un any intens per
la comunicació d’Enginyeria Sense Fronteres
(ESF). Hem seguit treballant per millorar
tant la comunicació dels projectes al sud i
campanyes d’aigua i energia al nord, com
la comunicació interna de l’entitat. Mirant
també de millorar la implicació del voluntariat
sempre seguint i reforçant els valors principals
de l’entitat com son la justicia, el pluralisme, el
respecte i la participació.

de la campanya que Aigua és Vida, a través del
Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica,
de cara a la multiconsulta per a preguntar
a la ciutadania pel tipus de gestió, si pública
o privada, del servei de l’aigua a la ciutat de
Barcelona. Hem participat en la creació de
materials, cartells, tríptics, roll ups, xarxes
socials, així com en la creació i edició de vídeos
i l’incidència comunicativa de la campanya,
definint calendarització i estratègia.
participació una ilustradora. Aquest any la
Berta Sagristà ens ha fet una il·lustració per
posar en valor la igualtat de totes en la diada
de Sant Jordi. La il·lustració ha estat enviada
a totes les persones sòcies i simpatitzants
d’ESF per desitjar una bona diada de Sant Jordi
i també s’ha difós pels diferents canals de
comunicació, xarxes socials i grups de difusió
aconseguint, un any més, una molt bona
acollida.

A Enginyeria Sense Fronteres hem seguit
donant suport, pel que respecta a la
comunicació, a les xarxes i les plataformes
a les què en formem part. L’Aliança contra
la Pobresa Energètica, la Plataforma
Aigua és Vida o la Xarxa per la sobirania
energètica s’han vist reforçades tant en la
creació de materials gràfics com en el disseny
i plantejament de la incidència política a través
de la comunicació.

També hem treballat en la comunicació de
la campanya Som Aigua per posar en valor
l’aigua com a dret humà i els projectes de
cooperació internacional dels diferents
municipis en aquesta matèria. En aquest sentit
hem treballat en la creació d’un espectacle de
circ així com en diferents materials gràfics i
audiovisuals per diversos municipis.
Durant tota la primera meitat de l’any hem estat
totalment implicades en la part comunicativa
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La nova pàgina web ens ha servit per poder
donar a conèixer i fer seguiment de les
campanyes i projectes. És l’espai principal
on difonem les activitats així com totes les
publicacions que hem anat treballant. En
aquest sentit segueix sent el principal canal de
comunicació de l’entitat amb una mitjana de
1.500 visites mensuals.

Un any més, per Sant Jordi, com anem fent
des dels darrers anys, hem comptat amb la

Aquest any hem tornat a comptar amb una
plaça de suport en comunicació gràcies al
Servei Català d’Ocupació. La persona que
es va incorporar a finals d’any ha treballat
sobretot en l’estratègia comunicativa a les
xarxes socials i en el suport a les campanyes
d’aigua i energia de l’entitat.

Al llarg del 2018 hem seguit
donant importància a les nostres
xarxes socials, canals principals
de comunicació de l’evolució dels
nostres projectes i campanyes
cap a les persones sòcies i
simpatitzants. En aquest sentit
hem aumentat els seguidors a
twitter fins a arribar als 2.839
(514 més que al desembre 2017)
i 1.936 seguidors a facebook
(253 més que al desembre de 2017). Pel que
respecta a Instagram, xarxa social que hem
donat empenta a inicis d’any, hem aconseguit
533 persones seguidores.
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4,1%

Informació econòmica
Durant el 2018 el pressupost d’ESF ha estat
de 1.353.000 euros. El repartiment de les
despeses durant 2018 ha estat:
• Despeses Sud: 887.710 euros
• Despeses Nord: 276.702 euros
• Despeses administració i comunicació:
188.721 euros
Un cop més, amb aquestes dades, el
pressupost d’execució se situa per sobre el
milió d’euros, tal i com ve succeint des de l’any
2013.
La despesa Sud s’ha realitzat al Perú (11%), El
Salvador (14%), Moçambic (25%) i l’Equador
(15%), representant el 65% 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
10%, i la campanya d’aigua amb un 11% del
pressupost total.
Quant als ingressos, el 84 % correspon a
fons públics. Destaquen, amb un 56%, les
subvencions d’ajuntaments i diputacions, la
Generalitat amb el 7% dels projectes executats
i l’administració general de l’Estat el 20%.
Un punt feble de l’entitat continua essent
la baixa contribució de fons propis al seu
finançament: les quotes de socis representen
el 4,1% i els ingressos per activitats el 1,7%.
Les donacions han suposat un 8%, havent-
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10,1%

INGRESSOS
FONS PÚBLICS

0,01%

DESPESES
1.156.592

80,07%

Generalitat

102.636,19

7,46%

Ajuntaments i
Diputacions

772.376,92

56,14%

Administració
espanyola

281.579,00

FONS PRIVATS

138.848

10,1%

5.983

0,43%

Altres donacions

116.418

8,46%

Col.laboracions
amb altres col.
lectius

16.447

1,20%

Quotes de socis/es

56.623

4,1%

Ingressos per
activitats

23.515

1,7%

Interessos i
extraordinaris

110

Col·legis i
Universitats

1,7%

20,47%

PROJECTES SUD

887.710

65,60%

Perú

154.858

11,44%

El Salvador

193.204

14,28%

Moçambic

341.772

25,26%

Equador

196.942

14,55%

934

0,07%

PROJECTES NORD

276.702

20,45%

Campanya d’
extractives

131.747

9,74%

Campanya d’ aigua

144.955

10,71%

ADMINISTRACIÓ /
COMUNICACIÓ

188.721

13,95%

Assessories Tècniques

0,01%

TOTAL INGRESSOS 1.375.688 €
se comptabilitzat, com a novetat, aquelles
valoritzades, les quals han superat els 90.000
€. Els valoritzats son les aportacions amb
hores o altres aportacions dels PCR o d’altres
voluntaris als projectes.
Fins aquí es fa referència als projectes
executats. Tot parlant de les subvencions
atorgades, el 2018 ha estat per sobre del
2017 en gairebé 50.000 €, confirmant-se

84,07%

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

TOTAL DESPESES 1.353.134 €

INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

RESULTAT 22.555 €
així la tendència de recuperació respecte el
2016, any on s’experimentà una davallada
de les subvencions de la Generalitat de
Catalunya i de l’AECID. Al 2018 les subvencions
atorgades més els altres ingressos han sigut
de 1.697.000 €, que desglossem en 671.000
€ de la administració espanyola, 808.000 de
administracions catalanes i 219.000 de altres
ingressos (és a dir quotes de socis, fons privats
i altres).
Acaudit Auditors ha auditat favorablement els
nostres comptes
Observacions 2018: Ajuntament Barcelona
inclou conveni amb Observatori DESC . El SOC
està a Administracio/Comunicació.

13,95%

20,45%
65,60%

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

Evolució del nombre de persones associades
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Indicadors
Any

Nº de
socis i
sòcies

Entitats
finançadores

Beques

Persones
contractades

2001

124

9

3

3

2002

194

17

4

8

2003

282

19

4

17

2004

441

34

2

12

2005

441

34

8

15

2006

460

33

9

20

2007

573

45

2

19

2008

632

39

4

21

2009

606

40

3

24

2010

612

37

3

28

2011

591

28

3

24

2012

599

33

3

21

2013

529

27

3

12

2014

490

29

2

13

2015

466

24

2

13

2016

513

24

3

14

2017

512

24

1

15

2018

503

19

2

16
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Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
telegram.me/ESFCatalunya
/ESFCatalunya

www.esf-cat.org

