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Presentació

Presentem

com

d’activitats

de

cada

d’Enginyeria

Sense

any,

la

memòria

estudis, documentals, mobilitzacions, obres de

encara la disponibilitat de recursos hídrics,

Catalana

teatre. Hem estat a fires, cinemes, mercats,

i el dret humà a l’aigua se’n ressentirà. Si no

una

abocadors. Hem caminat per rius, muntanyes,

abordem una transició energètica justa, que

fotografia de tot el que hem fet, pensat i

barris. Hem parlat a juntes comunitàries,

descarbonitzi a marxes forçades la nostra

provocat juntes des de la nostra entitat durant

oficines elèctriques, parlaments, ràdios. Hem

economia sense deixar ningú enrere, la

l’any 2019.

treballat amb la nostra gent de l’Equador, del

pobresa energètica assetjarà a moltes famílies

Perú, El Salvador i Moçambic, a Catalunya, a

més. Si no imaginem i ens organitzem per

l’Estat i a Europa, amb companyes i companys

tenir ciutats integradores, amb serveis de

de tot el món, gràcies a totes les xarxes,

qualitat i a l’accés de tothom, els residus, la

aliances i complicitats en les que ens

mobilitat o la manca d’accés a l’habitatge

recolzem. Enguany, fins i tot, hem pensat

les farà inhabitables. Si no aconseguim una

que calia fer un pas endavant i aproximar-

agricultura que aconsegueixi donar feina i

nos a un país com Colòmbia, immers en

aliments a les famílies camperoles de tot el

un complicadíssim però necessari procés

món, malgrat l’augment de temperatures,

de pau, en el que potser podem aportar

tampoc les ciutats del Nord o del Sud seran la

el nostre granet de sorra. I malgrat això,

solució per a ningú.

l’Associació
Fronteres

(ESF),

Ha estat un any en què hem produït videoclips,

tot és poc per aconseguir els canvis
que pensem que cal generar en aquest

L’emergència climàtica ens reafirma en tot

món per acabar amb les injustícies i les

allò que hem vingut fent i alhora posa data de

desigualtats.

caducitat als nostres esforços. Tenim poc més
d’una dècada per canviar el cor d’un sistema

Però el 2019 és l’any que vam ser

profundament injust. Afortunadament, hem

conscients

temps

vist com milers de persones s’han unit a una

s’acabava com a societat. Per fi, vam

mobilització per canviar-ho tot. Nosaltres ja hi

entendre les dimensions de l’emergència

érem, amb una altra pancarta, només esperem

climàtica i com condicionava tot allò

que vosaltres també us hi sumeu i continuem

pel que venim treballant des de fa 27

caminant juntes.

que

el

nostre

anys. Si no fem res, com a societat
global, la sequera comprometrà més
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Junta directiva d’ESF
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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 494 Som 45
persones associades

persones voluntàries

Som 26

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 2019
Raül Cambeiro

Ana Moral

Presidència

Vicepresidència i vocalia Sud

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.

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.

Manel Rebordosa

Miquel Carrillo

Secretaria i vocalia territorial

Tresoreria

Llicenciat en Antropologia Social, va començar a formar part d’ESF
com a voluntari el 2004 atret per les metodologies participatives
emprades en la gestió de projectes d’infraestructures. Des de
llavors ha estat implicat en el dia a dia de diversos grups de treball,
però sobretot del grup de projectes de Camerun.
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Enginyeria Sense Fronteres som una organització
formada principalment per voluntariat, amb un
caràcter associatiu basat en la participació activa i
democràtica dels seus membres.
L’òrgan principal de l’associació és l’assemblea
general de socis i sòcies, que se celebra dos cops
l’any. És on es fixen els objectius a assolir i s’escull la
Junta Directiva, qui s’encarregarà d’assegurar la seva
execució. Per a la feina diària de l’associació, comptem
també amb personal contractat.

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.

5

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
finalitzat el desembre de 2019, es centrava
en el compliment del Dret Humà a l’Aigua i
Sanejament a El Salvador. L’enfortiment de
la ciutadania per a l’exercici i exigibilitat de
el Dret Humà a l’aigua i la gestió pública i
comunitària de l’aigua és imprescindible per
contrarestar les desigualtats socials que es
viuen a El Salvador.

Davant la manca d’inversió
pública, les
comunitats rurals s’han organitzat per
gestionar de manera autònoma l’accés a l’aigua
mitjançant la creació de les taules territorials i
les xarxes de sistemes comunitaris d’aigua. El
projecte ha donat continuïtat i complementat
actuacions anteriors encaminades a enfortir
aquestes expressions territorials. Les taules
territorials i les xarxes tenen l’objectiu
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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, durant el transcurs del
projecte, s’ha incentivat que les taules i les
xarxes milloressin la seva capacitat propositiva
i d’incidència, i que comptessin amb un major
protagonisme i participació de les dones. Amb
la implementació del projecte, s’han passat
dels 10 espais (5 taules i 5 xarxes) a 17 (10
taules i 7 xarxes) a nivell nacional.
Durant l’any 2019, s’han identificat i
articulat 4 nous espais: a la Zona Nord
de Sant Salvador, Chalatenango, al Sud
de Sant Salvador i al Nord de la Libertad.
Espais que han rebut processos formatius,
elaborant i implementant els seus plans
d’incidència locals en la defensa de
l’DHA promovent la participació activa
de les dones; a més de la participació en
activitats nacionals del Foro del Agua,
una plataforma de 60 organitzacions referent
de reivindicació del dret humà a l’aigua (10
organitzacions han estat incorporades en
l’últim any d’execució del projecte).
L’acompanyament amb les Xarxes de Juntes
d’Aigua ha permès identificar i articular 2
noves xarxes de juntes d’aigua, una a Morazán
amb la identificació de 18 juntes d’aigua i una

altra al departamento de la Paz amb 10 juntes
d’aigua. En tots dos territoris s’ha conformat
un equip gestor pel treball dels estatuts per a
la legalització de les xarxes. Les dues xarxes
han treballat en l’elaboració de 2 diagnòstics i
4 plans estratègics per a visualitzar les accions
a realitzar en els propers anys. Les noves
xarxes s’han sumat a la defensa el Dret Humà
a l’Aigua en els seus territoris incorporant-se a
les taules territorials.

S’han dut a terme 3 estudis, dos lligats a la
temàtica de l’especulació immobiliària, i un
altre enfocat a la injustícia hídrica. Aquestes
tres investigacions tenen el seu suport a
la renovació de la narrativa que el Foro del
Agua està realitzant en el marc de el nou pla
estratègic, i en un dels tres conflictes centrals
que el Foro ha identificat a nivell nacional.
Aquests són l’especulació immobiliària, les
afectacions pel monocultiu de la canya de
sucre i la desatenció en l’abastament d’aigua
a la zona rural.
La participació de les dones que ocupen espais
de presa de decisió ha augmentat en un 16%
a nivell nacional. La participació de les dones
s’ha incrementat amb l’adhesió de les dos
noves taules territorials, així com les xarxes
d’aigua. Amb els nous espais territorials s’ha
passat a 22 dones. A més a més, s’han realitzat
2 estudis estratègics de les dones orientats
a millorar la seva participació efectiva en els
espais de decisió de les taules territorials.
D’altra banda, degut a l’absència d’un
marc regulador de la gestió pública i el Dret
Humà a l’aigua, s’han detectat nombrosos
casos de criminalització i persecució de
líders i lideresses comunitàries de l’aigua.
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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
s’exposen les defensores de l’aigua.
Per aquest motiu, el projecte ha articulat
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. L’elaboració dels protocols de
seguretat ha estat possible mitjançant tallers
on la participació dels lideratges, assessors
legals i altres especialistes han permès fer
una anàlisi de les amenaces i riscos als que

Durant el 2019 s’han desenvolupat processos
formatius a través d’un Diplomat en defensa
de drets humans, amb representants de 8
departaments: Chalatenango, Cuscatlán, La
Llibertat, La Pau, Morazán, Sant Salvador,
Sant Vicent i Sonsonate, amb l’objectiu que
les persones formades fos la base per a la
conformació de la Xarxa de professionals per
a l’acompanyament en la defensa dels el dret
humà a l’aigua, integrada per 16 dones i 16
homes, en àrees ciències jurídiques, psicologia,
treball social, i comunicació i periodisme.
Aquests processos han generat
les entrades per a l’elaboració
dels plans locals i el pla de
seguretat del Foro del Agua a
nivell nacional.
Al 2019 s’han planificat quatre
estratègies per al posicionament
de tres casos: Cas Vall de l’Àngel,
Cas defensores del Port de
la Libertad i Cas defensores
de Tacuba, i s’han establert
set demandes per conflictes
ambientals (destrucció de la
llacuna El Gall, destrucció de
la zona de recàrrega de el
sistema d’aigua Sant Antoni-
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de conflictes lligats a l’ús de l’aigua, així
com a la seva divulgació i per tal de
sensibilitzar i mobilitzar la població en
defensa de l’aigua.

La Pau, degradació ambiental provocada pel
monocultiu de la canya de sucre a La Libertad
i represa al riu El Rampa a Morazán, entre
d’altres).
Un dels espais més importants en la defensa
dels Drets Humans a El Salvador és el Foro
del Agua. El projecte ha ajudat a consolidar el
posicionament polític i organitzatiu pel Dret
Humà a l’aigua del Foro del Agua. Mitjançant
l’elaboració de manuals i instruments tècnics
- administratius s’ha contribuït a l’enfortiment
de l’espai. També s’han dut a terme i s’ha
fet un seguiment als plans de treball dels
espais territorials que contemplen accions
per a millorar la participació de dones en
la seva estructura. Finalment, des del Foro
del Agua s’han executat estudis tècnics a les
Mesas Territoriales orientats a la identificació

El Foro del Agua ha establert
coordinacions amb institucions a nivell
nacional (FESPAD, Tutela Legal de DH
del Arzobispado i La UCA-IDHUCA). Pel
que fa a nivell internacional, s’han creat
vincles amb Red Vida, Fundación Voces
Nuestras i La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
A més a més, s’ha posat a l’agenda pública
l’oposició al projecte ciudad Valle El Ángel
impulsat per la Família Dueñas on s’ha articulat
el nou discurs de lluita contra la injustícia
hídrica, materialitzat en l’expressió “Fuerara
Dueñas del Valle El Ángel”. Amb tot això, s’ha
dinamitzat una estratègia de comunicacions
i visibilitat del Foro del Agua en les següents
línies:
1. Aturament del projecte ciudad Valle El Ángel
2. Les cares de la injustícia hídrica i la lluita per
l’aigua
3. Dignificació de les dones administradores
dels sistemes d’aigua.
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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

Durant tot el període d’execució de el projecte
han participat, com mínim, 1132 persones en
accions d’incidència. D’aquestes, el 62% el
representen dones (762) i el 38% són homes,
que han estat incidint permanentment en la
defensa del dret humà, la sostenibilitat i la
gestió pública i comunitària de l’aigua. També
han participat en fòrums, marxes contra la
privatització de l’aigua, concentracions davant
institucions de l’estat, conferències de premsa,
denúncies ambientals, etc.
Així mateix, el Foro ha impulsat dues
campanyes de comunicació i visibilitat a
través de les plataformes digitals i ràdios
comunitàries, que han inclòs falques de ràdio,
entrevistes, fòrums informatius, conferències
de premsa, Brochure, etc. La primera a
“L’Aigua és Vida” i la segona a “Rostros de la
Injustícia Hídrica”. La primera campanya s’ha
encarat a fer incidència sobre els candidats
presidencials i l’Assemblea Legislativa perquè
abordin la Llei General d’Aigua i la gestió
pública i comunitària, i evitar la privatització
de l’aigua. La segona campanya ha estat
enfocada a mostrar les cares de la injustícia
hídrica, amb l’objectiu d’evidenciar els
conflictes territorials per l’aigua derivats de les

Memòria d’activitats 2019 · ESF

relacions de poder inequitatives en la gestió
del bé hídric. La campanya va tenir de bases
tres eixos discursius:
1. Defensa de l’aigua i territorialitat
2. La gestió comunitària de l’aigua
3. la dignificació de les dones en la defensa i la
gestió de l’aigua.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
110.618,36 €
Termini
1/1/2018 - 31/12/2019
Desemborsament 2019
110.618,36 €
Finançador
AECID
Ajuntament de Santa Coloma
Restaurante (Grupagua i Empordaigua)
Altres aportacions
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Projecte a El Salvador

Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles
per a l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels
drets humans
El projecte es desenvolupa a El Salvador,
en el Departament Santa Ana, municipis:
Coatepeque i El Congo; Departament
Sonsonate, municipis: Izalco, Nahuizalco
i San Julián; Departament La Libertad,
municipis: San José Villanueva, Puerto La
Libertad, Tamanique, Jicalapa i Chiltiupan;
Departament La Paz, municipis: Tapalhuaca,
Santiago Nonualco, Sant Rafael Obrajuelo
i Zacatecoluca; Departament San Salvador,
municipi El Paisnal.
Segons el Programa de Nacions Unides per
al desenvolupament a El Salvador (2017), el
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país té una taxa d’incidència de la pobresa del
34.5%; un ingrés per càpita de US$ 3.590; i un
índex de Desenvolupament Humà del 0.68. El
projecte es concentrarà en la seva majoria en
les zones rurals, on el nivell de pobresa és molt
més alt que en les zones urbanes.
Quant a la seva problemàtica econòmica,
segons la FAO, les dones continuen sofrint
múltiples i variades inequitats que vulneren
els seus drets econòmics, socials, i culturals
(DESC); tenen menys terra, la seva autonomia
econòmica i accés a recursos és reduïda; i
continuen sofrint discriminació i violència
sistemàtica que vulnera els seus
drets fonamentals. Les dones
rurals reben un salari un 23%
menor que el dels homes, la
qual cosa subestima la seva
contribució a l’agricultura local.
Per a les dones, la càrrega
gairebé exclusiva del treball
domèstic i de la cura, continua
sent un dels factors que més
limita la cerca d’ocupació
remunerada. La violència contra
les dones i els feminicidis són
un fenomen diari. Segons dades
de l’Observatori de Violència
de Gènere de l’organització de
dones ORMUSA, en relació als

feminicidis, a nivell nacional, fins a setembre
de 2018, es registraven 286 feminicidis al país,
d’acord amb l’Informe de Monitoratge 20162017 del Pla el Salvador Segur, aquest delicte
ha aconseguit nivells epidèmics, ja que les
taxes han superat els 10 feminicidis per cada
100,000 habitants en els últims anys.
El projecte es desenvolupa en conveni amb la
Fundació MUNDUBAT, la qual actua com a entitat
líder, en articulació estratègica amb altres
organitzacions de societat civil i moviments
socials. Com a sòcies salvadorenques es
troben l’Associació Nacional de Treballadors
Agropecuaris (ANTA), l’Associació de Dones
Mélida Anaya Montes (MAM o Les Mélidas) i
la Federació de Cooperatives de la Reforma
Agrària Regió Central (FECORACEN). Altres
tres organitzacions salvadorenques actuen
com a col·laboradores: Associació Comunitària
Unida per l’Aigua i l’Agricultura (ACUA),
Associació Salvadorenca d’Ajuda Humanitària
(PROVIDA) i Associació Cooperativa d’Estalvi,
Crèdit, Aprovisionament i Comercialització de
Productors d’El Salvador (ACAPRODUSCA).
Aquest projecte té com a objectiu promoure,
a les zones rurals d’El Salvador, la construcció
d’una societat amb equitat de gènere. Per això
s’enfortiran les capacitats i s’ampliaran les
possibilitats per a que les dones camperoles

organitzades, promoguin i defensin els seus
drets econòmics, socials, culturals, polítics i
ambientals; avançant cap a un entorn rural
lliure de violència cap a les dones, amb la
consecució de quatre objectius específics:
• Objectiu específic 1: Dones camperoles i
rurals apoderades incideixen a favor dels
seus drets, a les seves organitzacions i en
els àmbits local i nacional.
• Objectiu específic 2: Dones camperoles
milloren les seves capacitats productives i
autonomia econòmica
• Objectiu específic 3: Dones camperoles
apoderades incideixen a favor d’una vida
lliure sense violències.
• Objectiu específic 4: Ajuda en el
monitoratge i l’enfortiment tècnic de les
sòcies per a garantir una bona execució
i assoliment dels resultats i objectius del
conveni.
El projecte compta amb un component
d’Educació per al Desenvolupament. Aquesta
estratègia es basa, d’una banda, en la
intencionalitat d’augmentar el coneixement
i la solidaritat de la població espanyola en
general cap a les dones rurals i pageses, tant
d’El Salvador com de l’estat espanyol, a través
de la realització i divulgació d’informació
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Projecte a El Salvador

Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles
per a l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels
drets humans
i coneixement, així com de la posada en
marxa de campanyes de sensibilització
sobre la situació que viuen diàriament les
dones rurals. D’altra banda, es realitzaran
processos d’apoderament i formació, així
com d’incidència política amb les autoritats
competents, impulsats per i amb les dones
rurals i les seves organitzacions de referència,
tant a nivell estatal com internacional. Al
mateix temps, s’impulsaran activitats de
sensibilització sobre el Dret Humà a l’Aigua,
a partir de l’experiència d’El Salvador i de les
correspondències en el nostre context.
La present proposta contribuirà a garantir

l’exercici efectiu dels drets de 800 dones
rurals organitzades i la igualtat de gènere
en 15 municipis de 5 departaments d’El
Salvador.
• Santa Ana (Coatepeque i El Congo),
• La Paz (Tapalhuaca, Santiago Nonualco,
San Rafael Obrajuelo, Zacateocoluca),
• Sonsonate (Izalco, Nahuizalco i San
Julián) ,
• San Salvador (El Paisanal),
• La Libertad (San José Villanueva, Puerto
La Libertad, Tamanique, Jicalapa,
Chiltiupan).
En el primer any d’execució es van realitzar
diverses activitats que tenen com a objectiu
enfortir capacitats i ampliar possibilitats
perquè dones rurals organitzades promoguin
i defensin els seus drets econòmics, socials,
culturals, polítics i ambientals, avançant cap
a un entorn rural lliure de violència cap a les
dones.
En el 2019 en relació als diferents objectius
específics s’han realitzat les següents
activitats:
Crear i enfortir xarxes d’Administradores
de Sistemes d’Aigua rurals
Enfortiment
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de

la

Xarxa

Cooperativa

proveïment d’aigua comunitaris.
Campanya La lluita per l’Aigua
Es va desenvolupar la Campanya La lluita per
l’Aigua. Aquesta campanya busca presentar
els rostres de la injustícia en l’accés i control de
l’aigua en els territoris on treballa el Fòrum de
l’Aigua, però alhora posicionar la lluita que les
dones organitzades realitzen per minimitzar
els impactes d’aquestes relacions injustes.

d’Administradores de Sistemes d’Aigües
Rurals AGUACOOP en el suport tècnic per a
l’elaboració del seu Pla de Negocis.
Es va dur a terme una jornada amb l’Assemblea
General de l’Associació Cooperativa per a
socialitzar i validar els termes de referència
de la consultoria per a l’elaboració de tots els
components que conformaran el seu Pla de
Negocis.
L’objectiu general de la consultoria és elaborar
el pla de negocis de l’Associació Cooperativa
que permeti identificar la viabilitat econòmica
i les capacitats de comercialització i
aprovisionament de materials, així com la
prestació de serveis tècnics per a sistemes de

En el marc de la campanya s’han realitzat
tascons radials per a la sensibilització en el
tema que han estat transmeses en les ràdios
comunitàries i entrevistes en programes que
han estat transmesos a través del Programa
“La Revolta” de Bálsamo TV a través de
Facebook Live i en Ràdio Bálsamo. Han
participat 10 dones de les Taules Territorials
i organitzacions del Fòrum en aquests
programes.
Es va llançar el programa de ràdio “La
Revolta” en un format diferent als programes
tradicionals, ja que aquest consisteix d’una
entrevista que és transmesa a més de la Ràdio
Bálsamo, en les xarxes socials de Bálsamo TV,
arribant a una major quantitat de població.
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Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles
per a l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels
drets humans
Té com a finalitat posar en evidència la
indignació de les dones en els territoris davant
la conflictivitat i motivar a més persones a
sumar-se a l’espai de lluita contra la injustícia
hídrica.
Fòrum
Dignificació
de
les
dones
administradores dels sistemes d’aigua
El 23/08/2019 es va realitzar el Fòrum
Dignificació de les dones administradores
dels sistemes d’aigua, que busca posicionar el
paper de reivindicació del dret humà a l’aigua
que exerceixen moltes dones de la zona rural
del nostre país que són els qui administren
els projectes de proveïment d’aigua, moltes
vegades en situacions molt adverses a causa
dels patrons masclistes que imperen en el
nostre mitjà.
En aquest espai es van compartir diferents
experiències que porten les dones en la
gestió comunitària de l’aigua a través de
l’administració dels seus projectes d’aigua
potable, es va abordar l’estat actual de les
dones defensores del dret humà a l’aigua, en
un context de criminalització i amenaces, amb
la participació de Sonia Sánchez de la Xarxa de
defensores de drets humans.
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Realització de fòrums amb taules territorials
del Fòrum de l’Aigua
Es van realitzar 2 fòrums nacionals que van
tenir com a temàtica central els conflictes
territorials per l’aigua:
• Fòrum “Socialització dels impactes del
conflicte Megaprojecte Ciudad Valle del
Ángel. Mitjançant el qual es va buscar
sensibilitzar a la població de l’Àrea
Metropolitana de San Salvador sobre
els impactes que portarà l’execució del
megaprojecte, amb la finalitat de sumar
més suports per a l’oposició al projecte.
Van participar 196 persones, 109 dones i 87
homes.
• Fòrum: Per la vida, per l’aigua i la defensa
del territori. En el marc del Dia Internacional
del Sanejament. Abordant els tres principals
conflictes per l’aigua amb els quals està
treballant el Fòrum de l’Aigua en el seu
Pla d’Incidència: Especulació Immobiliària,
Afectacions pel monocultiu de la canya de
sucre i desproveïment d’aigua en la zona
rural. Al final de l’activitat es va signar el
document “Manifest contra la injustícia
hídrica”, que és un document subscrit per
les diferents expressions organitzatives del
Fòrum de l’Aigua cap a les institucions de
l’Estat perquè prenguin mesures davant la

conflictivitat per l’aigua que es viu a
nivell nacional. Es va comptar amb
la participació de 202 persones (112
dones i 90 homes).
Promoció i seguiment a demandes
ambientals per conflictes territorials
relacionats a l’ús de l’aigua
• Sistematització de cas Valle del
Ángel: Es va elaborar un document
de sistematització del cas Ciudad
Valle del Ángel, per a presentar
totes les violacions a drets humans,
particularment dret humà a l’aigua,
comeses en el marc de la sol·licitud
de permisos per al Megaprojecte
Ciudad Valle del Ángel davant la
Comissió Interamericana de Drets Humans,
en la seva visita in boig a El Salvador.
• Recurs d’inconstitucionalitat: Es va elaborar
un document de recurs d’inconstitucionalitat
del Conveni subscrit entre l’Administració
Nacional d’Aqüeductes i Claveguerams
CAMINA i la Societat Propietàries Germans
Limitada, per a atorgar 200 litres/segon al
Megaprojecte Ciutat Valle de l’Àngel.
• Presentació de casos a la CIDH: La Comissió
Interamericana de Drets Humans- CIDH, va
realitzar la seva visita in loco a El Salvador,
a fi de conèixer de primera mà de part

de les diferents instàncies de la societat
civil l’estat en diferents temes relacionats
amb el compliment de drets humans.
En aquest sentit, el Fòrum de l’Aigua va
realitzar un document de sistematització
de tot el procés realitzat en l’exigència
perquè el projecte Ciudad Valle del Ángel
no es realitzi, perquè aquest significa, en
definitiva, severes violacions al dret humà a
l’aigua, principalment de les dones de l’Àrea
Metropolitana de San Salvador, a través del
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Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles
per a l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels
drets humans
labor de defensa dels drets dels defensors
del dret humà a l’aigua a El Salvador.
qual se sol·licita a la Comissió que recomani
a l’Estat Salvadorenc no aprovar el permís
ambiental d’aquest projecte. El Fòrum de
l’Aigua, va realitzar una conferència de
premsa, per a informar la població de la

En relació a l’estratègia d’Educació per al
Desenvolupament, en el 2019 s’han realitzat
les següents accions:
S’ha treballat en la revisió del curs online
“Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament. Fase
2”, recurs educatiu a través de la plataforma
Moodle, que pretén dotar de la visió global
conjunta sobre els aspectes tècnics i socials
aplicats al proveïment i sanejament d’aigües
en l’àmbit dels projectes de cooperació al
desenvolupament. La revisió del curs es
fonamenta en la necessitat d’integrar a
aquesta visió, més aspectes relacionats amb
l’emergència climàtica, incorporar material
gràfic i interactiu que acompanyi als mòduls
teòrics i desenvolupar activitats d’avaluació,
incloent metodologies innovadores.

seva participació en les sessions de la CIDH
durant la seva visita de la CIDH a El Salvador.
• Atorgament de premi de CARECEN al Fòrum
de l’Aigua: El Fòrum de l’Aigua va realitzar
conferència amb mitjans de comunicació
per a donar a conèixer la distinció rebuda
de part de la fundació MANQUEN de Los
Angeles, els Estats Units, per la seva àrdua
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La metodologia del curs està basada en la
Recerca i l’Acció Participativa: l’aprenentatge
es fonamenta en la participació i el treball
en equip, potenciant la resolució de tasques
mitjançant l’aplicació de sistemes de diàleg
que possibilitin una generació de coneixement
grupal que sigui aplicable als problemes propis
de les persones a qui va dirigida la formació.
La posada en marxa del curs es durà a terme
en l’any vinent.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
En conveni amb MUNDUBAT
Pressupost
79.300 €
Termini
01/01/2019 – 31/12/2022
Desemborsament 2019
56.841,52 €
Finançador
conveni MUNDUBAT-AECID
AECID 18-CO1-1255
Ajuntament de Santa Coloma
Aportació de ESF
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Aplicació de solucions integrals i innovadores per a la
sostenibilitat i la bona gestió dels sistemes comunitaris
d’aigua a El Salvador
Aquest projecte iniciat el gener del 2019 i
amb previsió de finalització l’octubre de 2020
se centra en garantir la sostenibilitat de les
Juntes d’Aigua i dels sistemes comunitaris. Ho
fa contribuint a l’enfortiment del paper de les
Juntes i els sistemes comunitaris d’aigua en
la defensa del dret humà a l’aigua a través de
diverses estratègies de sostenibilitat.
Es treballa per enfortir les organitzacions del
nivell immediatament superior a les Juntes
d’Aigua comunitàries, on aquestes hi estan
associades. Es tracta d’incorporar tècniques
autòctones i tecnologies apropiades per
a l’assoliment de drets i la millora de les
condicions de vida.
La proposta de les solucions
integrals per permetre la
sostenibilitat dels sistemes
comunitaris s’enfoca des de
diverses perspectives:
Innovació
administrativa:
creació de l’aplicació que
permet a les juntes portar un
control més efectiu del sistema
i establir una comunicació
directa amb les usuàries.
Serveix per la millora de la
gestió dels cobraments i la

Memòria d’activitats 2019 · ESF

facturació dels sistemes comunitaris de l’aigua
de manera experimental en un dels sistemes
comunitaris.
Innovació
associativa:
Es
pretenen
aconseguir aquests objectius a partir de la
creació d’una cooperativa que englobi les
compres individuals que es fan a les juntes i
es puguin negociar millors preus i serveis.
La intenció és que la cooperativa sigui al
mateix temps una font d’ingressos per a la
sostenibilitat de les pròpies associacions. La
cooperativa amb les 5 xarxes per a canalitzar la
compra de subministraments als 123 sistemes
associats, venent els productes a preus reduïts

i generant beneficis per mantenir l’estructura
de les xarxes.

l’objectiu d’identificar millores administratives
i tecnològiques en la gestió comunitària.

Innovació tècnica: elaboració d’un pla
d’eficiència i eficàcia ajustat a la realitat
de cada sistema per reduir els costos
d’operació i manteniment. D’aquesta manera,
s’introduiran algunes millores en sistemes on
els components estiguin obsolets.

Es va identificar com a prioritat de gestió
administrativa de les Juntes d’Aigua, millorar
l’eficiència dels processos que involucren
l’elaboració de rebuts i gestió de pagament
per part de les Juntes d’Aigua

El projecte s’ubica en quatre departaments:
• La Libertad, on es troben els 14 sistemes
associats a la xarxa ASAPS.
• Cuscatlán, on es troben els 34 sistemes
associats a la xarxa AGUASUCHI.
• Chalatenango, on es troben els 29 sistemes
associats a la xarxa ADINASANUCO i els 29
de ADASACH.
• Ahuachapán, on es troben els 17 sistemes
associats a la xarxa ADEAGUA.
Les activitats i objectius complerts el 2019 són
els següents:
Innovació administrativa:
Amb l’objectiu de desenvolupar eines per
a la millora de la gestió administrativa dels
Sistemes d’Aigua, s’ha desenvolupat una línia
base i una identificació prèvia de requisits.
Es va realitzar una sistematització del procés
administratiu de les Juntes d’Aigua amb

Es va considerar com a opció innovadora el
desenvolupament d’una eina que facilités els
processos d’elaboració de rebuts i registres de
pagaments per part de la Junta d’Aigua.
Per això, es va desenvolupar l’aplicació
mòbil per a la presa de dades (lectura de
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Aplicació de solucions integrals i innovadores per a la
sostenibilitat i la bona gestió dels sistemes comunitaris
d’aigua a El Salvador
comptadors) en camp. Per tenir en compte
qualsevol incidència s’ha desenvolupat el
sistema perquè sigui totalment off-line. Durant
el desenvolupament de l’app s’ha compartit
les principals funcionalitats i pantalles amb els
lampistes del sistema format per una dona i
un home.
L’aplicació té les següents funcionalitats:
• Llistat d’usuaris ordenable per dos criteris:
alfabètic i ordre habitual del recorregut.
• Lectura de consums. Inclou informació com
el nombre de comptador, consums anteriors
i tarifa aproximada.
A més, per tal de poder identificar millor
les problemàtiques que poden succeir en
l’elaboració de la facturació s’han fet millores
en el procés d’administració de la Junta d’Aigua
com a pas intermedi per incorporar el nou
sistema. Les millores han estat les següents:
• Elaboració d’una nova factura, imprimintne una per l’usuari, la resta online. Això ha
permès la reducció de paper per part de la
Junta d’Aigua.
• Creació d’un document de càlcul per a
la gestió de consums i rebuts. I creació
automàtica de les factures. Aquest mètode
pot ser distribuït a altres Juntes d’Aigua, ja
que està permetent l’estalvi de temps (8
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hores) en l’elaboració dels rebuts.
Per incorporar aquestes millores s’han
realitzat formacions per a l’elaboració de la
facturació.
Innovació associativa:
Com a part d’aquesta activitat es van realitzar
reunions prèvies amb les juntes directives de
les xarxes de tres Juntes d’Aigua (AGUASUCHI,
ASAPS i ADINASANUCO). En les reunions
es va abordar la idea de la conformació de
l’Associació Cooperativa com una alternativa
per a l’accés a millors preus en productes
i serveis. A més, es va socialitzar el model
associatiu a implementar i la representació de
les xarxes dins de la cooperativa.
S’han realitzat diferents jornades de formació
en cooperativisme a càrrec de l’ens competent
en la matèria, el Instituto de Fomento
Cooperativo (INSAFOCOOP).
Al setembre del 2019 es va conformar
la
ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
DE
COMERCIALIZACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y
ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE SERVICIOS
DE AGUA LAS GOTITAS DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, AGUACOOP de R.L., amb la
participació de 19 associats fundadors,
pertanyent a les 3 xarxes de Juntes d’Aigua.
Dins el Consejo de Administración, 3 dones

hi participen amb caràcter representatiu. El
desembre del 2019 se cuenta con la personería
jurídica de la Cooperativa.
S’han iniciat els tràmits per a l’elaboració del
Plan de Negocios de la Asociación Cooperativa,
que permeti identificar la viabilitat econòmica
i les capacitats de comercialització i
subministrament de materials, així com la
prestació de serveis tècnics per a sistemes
d’abastament d’aigua comunitaris.

Innovació tècnica:
En el tancament de l’any 2019
el projecte es tenen identificats
els sistemes d’aigua als quals
s’implementarà un model
d’eficiència i eficàcia per a
una millor operació dels seus
sistemes.
L’aixecament
d’informació
per mitjà de la diagnosi es va
realitzar amb els 25 sistemes
socis de ASAPS, amb l’objectiu d’identificar
els sistemes pertinents per al pla d’eficiència
i eficàcia. S’aixeca informació respecte a pous,
bombes, canonades i els tancs de distribució a
més de informació sobre la qualitat de l’aigua
i el procés de cloració.
Es van realitzar quatre jornades en total,

dues de diagnòstic i dues de validació de la
informació i d’identificació d’àrees crítiques
a millorar per a la bona gestió dels sistemes
d’aigua. A les jornades de diagnòstic es van
abordar els quatre pilars de la sostenibilitat
dels sistemes d’aigua socis de ASAPS: Àrea
tècnica, econòmica, organitzativa i ambiental,
amb la participació de 30 persones, 18 dones i
12 homes. A les jornades per a la validació de
la informació, van participar 80 persones en
cada jornada, 48 dones i 32 homes.

A partir de la informació dels diagnòstics, es
va realitzar el “Pla d’eficiència energètica” on
es van definir 5 sistemes comunitaris, entre els
problemes trobats, es poden esmentar:
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Aplicació de solucions integrals i innovadores per a la
sostenibilitat i la bona gestió dels sistemes comunitaris
d’aigua a El Salvador
1. Falta de micro i macro mesura, el que afecta
el sistema perquè no es té control de l’aigua
subministrada als usuaris
2. Canonades mal dissenyades o amb
finalització de la seva vida útil, ocasionant
excessives pèrdues per fricció en canonada
3. Equip de bombeig sobredimensionat,
percepció que els propis sistemes d’aigua
han de tenir la bomba de major capacitat;
4. Equips de bombeig amb eficiències baixes
(del 60%)
5. Problemes de factors de potència, ocasionant
multes per part de la distribuïdora.
A partir del pla d’eficiència energètica, s’ha
iniciat la millora de 2 sistemes d’aigua:

La instal·lació d’un micromesurador i
macromesurador a un sistema d’aigua, amb
això s’espera poder tenir control entre el
bombejat i el distribuït, controlant l’aigua
perduda per fuites o connexions pirates i la
instal·lació de vàlvules de control per poder
operar millor les xarxes i poder aïllar els ramals
en casos necessaris al Sistema d’Aigua Desvio
de Amayo, Cangrejera.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Agrupació amb ICARTO
Pressupost
420.208 €
Termini
1/1/2019 - 1/10/2020
Desemborsament 2019
142.610 €
Finançador
AECID
Comité Catalán de Ayuda al Refugiado
DipSalut Girona
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Projecte al Perú

Enfortiment de l’emprenedoria i de les oportunitats
laborals de les dones mitjançant la innovació eco-social
en cadenes de valor del nord del Perú
Cajamarca és la quarta regió més poblada de
país, amb 1,507,486 habitants, el 67% del qual
constitueix una 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
d’aquestes regions amb majors nivells de
pobresa (entre el 44,7% i 51,7%) i pobresa
extrema (entre el 16, 6% i 23,9%) del país, que
representa la quantitat de persones que no
disposa de seguretat econòmica.
Al 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 i la diversitat
funcional, entre d’altres. En aquest sentit, les
dones, especialment les andines, pageses,
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. A la Regió de Cajamarca s’identifica
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una falta d’autonomia de les dones en els tres
eixos: autonomia física, autonomia econòmica
i autonomia en la presa de decisions.
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 econòmica
femenina
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
La intervenció es du a terme a les províncies
de Jaén i Cajamarca, del Departament de
Cajamarca, situat a la regió de nord andí del
Perú.
El
projecte
contribueix
a
millorar
l’autonomia econòmica de les dones en
situació de vulnerabilitat econòmica i social
del Departament de Cajamarca, Perú, que
els hi permeti satisfer les seves necessitats
i interessos, de manera que es garanteixi
l’exercici ple dels seus drets en igualtat, això
permetrà incidir, alhora, en la millora de
l’autonomia física i la presa de decisions.
Per a aconseguir aquest objectiu, el projecte

planteja incrementar la generació d’ingressos
i recursos econòmics propis, promovent
l’emprenedoria econòmica a través de negocis
cooperatius i/o associatius de productes
agroecològics de qualitat.

Per això, es planteja, per un costat, enfortir
la institucionalitzat públic-privada, a través
de sistemes d’innovació i emprenedoria
que incorporen les demandes i necessitats
de les dones. Per un altre costat, es busca
enfortir les organitzacions de productors i
productores i de dones transformadores del
departament de Cajamarca que aprofitin de
manera sostenibles les espècies natives de
la agrobiodiversitat
(plantes medicinals i
varietats de cacau) i millorin la productivitat
i la manufactura, incorporant innovació
tecnològica.
Finalment, es planteja que les iniciatives
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Enfortiment de l’emprenedoria i de les oportunitats
laborals de les dones mitjançant la innovació eco-social
en cadenes de valor del nord del Perú
de negoci incorporin innovació tecnològica
i s’articulin als mercats especials per a la
comercialització dels productes.
El 2019 s’han desenvolupat les següents
activitats:
Es va elaborar el Pla de Treball 2020 de les
Defensores de la Vida i de la PachamamaDEVIPACAJ i el seu Programa de Producció,
que constitueix un instrument de gestió de
les Defensores de Cajamarca, per continuar
amb les activitats de defensa dels seus drets

socials, ambientals, culturals, econòmics i dret
a la salut que han sigut vulnerats amb major
força els últims anys amb la presència de les
activitats mineres.
Aquest Pla recull la demanda de les dones
en la defensa dels seus drets a l’aigua i al
territori, sobretot l’impacte que pateixen
per la mineria a Cajamarca. També recull
les accions de les Alternatives econòmiques
davant de l’extractivisme, com la participació
a fires a nivell regional, local i nacional. En
la participació a firmes, a més d’oferir els
productes i aconseguir articular-se en els
mercats especialitzats, es posa en relleu la
importància de socialitzar i crear
consciència ambiental a la població
sobre la cura i la protecció del medi
ambient.
S’ha participat en el Q’umir FesticalBioplan (23/11/2019), per presentar
projectes científics i tecnològics,
amb impacte ambiental positiu i
noves emprenedories econòmiques
que ajuden a la defensa del medi
ambient.
S’ha realitzat la presentació del
documental
“NUGKUI,
Esperit
del
Cacau”
(14/12/2019).
Es
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va presentar a la “Fira Internacional del
Cacau” organitzat per la Municipalitat
Provincial de Jaén per Nadal, en la qual va
participar la Organització de productors/es i
transformadors/es de Cafè i Cacau.
Així mateix, s’ha treballat en diferents
comunitats de Cajamarca, sensibilitzant
sobre la protecció de les plantes medicinals,
mitjançant la seva propagació en vivers
medicinals,
transformant
les
plantes
medicinals en productes amb un valor afegit,
creant una economia justa i solidària al mercat
i a la comunitat.

Contraparts
GRUFIDES
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
4.000 €
Termini
1/11/2019 - 31/10/2020
Desemborsament 2019
2.243,73 €
Finançador
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Ayuntamiento de Alella (FCC)
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Teixint xarxes d’emprenedoria social i solidàries amb
dones urbanes i rurals de la Regió de Cajamarca, Perú
La intervenció es du a terme a les províncies
de Jaén i Cajamarca, de la Regió de Cajamarca,
situat a la regió de nord andí del Perú.
El projecte contribueix a millorar l’autonomia
econòmica de les dones en situació de
vulnerabilitat econòmica i social de la Regió
de Cajamarca, que les permeti satisfer les
seves necessitats i interessos, de manera que
es garanteixi l’exercici ple dels seus drets en
igualtat, això permetrà incidir, a la vegada, 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 econòmica
a través de negocis cooperatius i/o associatius
de productes agroecològics de qualitat.
El projecte s’estructura en 4 resultats:
1) Es busca, en primer lloc, que els
governs subnacionals enforteixin la seva
institucionalitat pel foment de l’emprenedoria
econòmica local, amb un enfocament cap a
l’economia solidària i de gènere.
Durant el 2019 s’ha aconseguit l’enfortiment
del Consejo de la Micro y Pequeña Empresa
(COREMYPE) Jaén - Sant Ignasi i la Cámara
de Turismo de Jaén, que constitueixen
espais de concertació per a les polítiques
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públiques d’emprenedoria i foment de el
desenvolupament econòmic local, en els quals
participen les organitzacions productives
de dones. Aquests espais han obtingut els
següents assoliments:
• Elaboració i validació d’un Calendari de
capacitacions a càrrec del Ministerio de la
Producción realitzat entre el segon semestre
del 2018 i el primer semestre del al 2019.
• Gestió d’un Centre de Desenvolupament
Empresarial (CDE) del Ministerio de la
Producción allotjat a la Municipalidad
Provincial de Jaén (MPJ). És un espai
d’atenció gratuïta implementat en aliança
amb institucions públiques i privades, on
es brinda assessoria i assistència tècnica
enfocades en l’inici del negoci.

• Gestió amb Cancelleria, Ministerio de la
Producción, MPJ i Gobierno Regional de
Cajamarca per a l’organització de la Fira
Binacional Perú - Equador el 6 de juny de
2019
• Gestió amb el Ministerio de la Producción
de l’organització de la Rueda de Negocios a
Jaén el 6 de juny de 2019.
• Gestió per a la celebració de la Feria
Internacional de Cafés Especiales (FICAFÉ),
la fira principal de cafè a nivell nacional al
Perú i la Tassa d’Excel·lència 2019 a Jaén a
l’octubre del 2019.
• Gestió
amb
Cancelleria
de
el
desenvolupament del Seminario Mejora de
la Cadena de Valor Agrícola de Cajamarca a
celebrar-se el 7 i 8 de febrer de 2019 a Jaén.
Així
mateix,
s’ha
realitzat
assessorament en l’enfortiment
organitzacional
per
a
l’emprenedoria amb enfocament
d’economia social i solidària a les
organitzacions de dones.
S’ha contribuït, així, en la promoció
del mercat local per als negocis de
productes agroecològics, mitjançant
fires a nivell local, regional i
nacional, amb la participació de les
dones emprenedores i l’elaboració

i implementació dels plans de màrqueting de
les emprenedories de les dones (Aromas de
Jalca i NUWA Jaén).

2) En segon lloc, el projecte planteja que
les dones en risc de vulnerabilitat social i
econòmica es vegin enfortides en el procés
de creació d’emprenedories econòmiques,
sota l’enfocament de l’economia solidària
i estableixin xarxes que revaloren els
coneixements tradicionals i els recursos
naturals locals.
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Teixint xarxes d’emprenedoria social i solidàries amb
dones urbanes i rurals de la Regió de Cajamarca, Perú

Al 2019 s’han implementat els prototips
d’emprenedoria
i
innovació
eco-social
(Aromas de Jalca, NUWA Jaén) desenvolupats
en el Programa de formación en Innovación
Eco-Social desenvolupat en el 2018. Per a
això, s’han diversificat els productes oferts
per NUWA Jaén a base de cacau, cafè i mel
d’abella, així com s’ha identificat la varietat
de productes a desenvolupar sobre la base de
plantes medicinals d’Aromas de Jalca; s’han
implementat estratègies de comercialització i
s’ha millorat el disseny dels productes.

S’ha promogut l’assessorament en innovació
i emprenedoria social, mitjançant tallers de
capacitació en associativitat, atenció a client i
treball en equip, amb 25 dones capacitades i
s’han enfortit les capacitats organitzatives des
d’un enfocament d’economia social i solidària,
per identificar millores actitudinals i construir
estratègies a curt i mitjà termini per optimitzar
el treball associatiu entre dones.
S’han
promogut
xarxes
urbano-rurals
d’emprenedoria social amb l’enfocament
d’economia solidària, a través d’espais
d’intercanvi
d’experiències,
rescat
i
revaloració
de
coneixements
tradicionals i recursos naturals
locals, com és l’organització d’una
Trobada regional d’organitzacions
d’artesania de Jaén, Sant Ignasi i
Cajamarca.
3) En tercer lloc, es busca que les
emprenedories solidàries de dones
implementin iniciatives de negoci
de productes agropecuaris amb
valor afegit i de qualitat.
Per a això, s’ha donat assessorament
en l’elaboració de plans de negoci
per a ser presentats a convocatòries
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4) En quart i últim lloc, el projecte planteja que
les xarxes d’emprenedoria social i solidàries
incorporin innovació tecnològica en les
cadenes productives del cacau i xocolata, això
com de les plantes medicinals i aromàtiques
per a l’obtenció de productes agropecuaris
amb valor afegit i de qualitat.
de finançament públic. S’ha elaborat un Pla de
negoci en la cadena de valor del cacau per a la
Marca col·lectiva NUWA, la qual s’ha presentat
a la convocatòria StartUp 7G del Programa
Innovate Perú del Ministerio de la Producción,
i un Pla de negoci en la cadena de valor de les
plantes medicinals per la marca Aromas de
Jalca.
També s’ha donat assessoria en la
consolidació del pla de negocis, mitjançant
capacitació en Gestió comercial, financera,
administrativa i legal i màrqueting. Es disposa
de 2 iniciatives de dones formalitzades
(Coordinadora de Productors, Transformadors
i Comercialitzadors Agropecuaris Ecològics
i l’Associació Defensores de la Vida i la
Pachamama) i assessorats en gestió comercial,
financera i administrativa.

S’han validat paquets tecnològics per al
maneig del cultiu, collita i postcollita del
cacau, amb la participació d’alumnes i docents
de la Universidad Nacional de Jaén, que
consisteixen en mòduls postcollita de cacau,
un fermentador d’acer inoxidable i 34 varietats
de cacau fi sabor i aroma identificades, els
quals s’han transferit a dues organitzacions
de productors/es (ORFAC, CPAM) en cinc
localitats diferents.
Es disposa de 5 Mòduls postcollita de
cacau (fermentador i assecador solar), 1
Fermentador d’acer inoxidable i sistema
de remoció automàtic, 15 vivers de cacau
instal·lats, 8 has de cacau fi sabor i aroma
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sembrades a la Comunidad Nativa Awajún
de Supayaku, 122 persones capacitades en la
cadena productiva del Cacau, de les quals, 63
són homes i 59 són dones i 16 comuners de la
comunitat nativa awajún de Supayaku.
També s’ha capacitat a organitzacions de
dones en el procés d’elaboració de productes
innovadors de qualitat en base al cacau,
mitjançant un Programa de capacitació
en transformació de cacau en productes
innovadors per a la indústria alimentària i
un Programa de capacitació en Gestió de
Qualitat i Innocuïtat d’Aliments. Es
disposa de 40 dones capacitades
en transformació de cacau que
elaboren productes alimentaris i
nutracèutics innovadors.
S’ha realitzat una investigació
etnobotànica i bioprospecció de
plantes medicinals altoandines
per a l’obtenció de productes
fitofarmacológicos i nutracèutics
així com també s’ha dissenyat i
construït un sistema de destil·lació
per arrossegament de vapor.
Es

compta

amb

un
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etnobotànic i científic que recull els
coneixements d’experts locals, validats pel
coneixement científic de 110 plantes medicinals
de la jalca cajamarquina. S’ha capacitat a 40
dones de dues organitzacions (ACOMSAC,
defensores de la Vida i la Pachamama) en
l’elaboració de fitopreparacions basant-se
plantes medicinals identificades, que apliquen
tecnologia en el procés d’extracció d’olis
essencials, mitjançant el sistema de destil·lació
per arrossegament de vapor.
Finalment, s’han difós les tecnologies en xarxes
d’innovació tecnològica a nivell nacional,
s’han realitzat dos esdeveniments de difusió

de les tecnologies i s’ha elaborat material de
comunicació i difusió de les mateixes, com són
les publicacions: “Coneixements tradicionals
de les plantes medicinals de Cajamarca i
Celendín” i ”Cultura i Ciència de plantes
medicinals de les Jalcas de Cajamarca“.
També s’ha elaborat un documental “Nugkui,
Esperit del Cacau”, que pretén valorar i
donar visió al treball dels eterns oblidats
de la xocolata, els homes i dones, habitants
de les terres alto-amazòniques del nord del
Perú, que mantenen viva la tradició del cultiu,
transformació i ús del cacau, heretat dels seus
ancestres.

Activitats de sensibilització
A més, hem realitzat algunes activitats de
sensibilització. El 22 d’agost vam organitzar
una projecció amb posterior debat del
documental “Las Damas Azules”, a la Casa
de la Cultura de Guayaquil (l’Equador), amb
col·laboració de Remache Alianza Audiovisual.
Van assistir al voltant de cinquanta persones.

“Nugkui, mestra del món femení awajún,
propietària de la terra i de tot el que existeix sota
d’ella, va ensenyar a les dones a recol·lectar i
conrear les llavors de cacau.
Avui dia, homes i dones, habitants de les
fructíferes terres alto-amazòniques del Perú,
mantenen viu l’esperit del cacau, custodiant els
seus secrets amb amor, respecte i saviesa“.

Estudi
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“Las Damas Azules” és un documental
produït per ESF amb l’ajuda financera de la
Unió Europea dins de la Beca DevReporter, i
dirigit per Bérengère Sarrazin, l’any 2015. Es
mostra la resistència femenina en el cor de la
jalca peruana, Cajamarca, contra els projectes
d’expansió dels empreses mineres; i la seva
lluita per preservar la vida, la Pachamama i
l’aigua.
També, el 18 de desembre es va estrenar, als
Cinemes Castellet de Sant Boi de Llobregat,
el documental “Nugkui, l’esperit del cacau”,

un documental coproduït per ESF, Altekio i
Grufides, que pretén valorar i visibilitzar el
treball dels eterns oblidats de la xocolata, els
homes i les dones, habitants de les terres alt
amazòniques del Perú, que mantenen viva la
tradició del cultiu, transformació i ús del cacau,
heretada dels seus ancestres.
Per a realitzar el documental s’han recorregut
els afluents del riu Marañón i els seus “huacas” i
ens hem endinsat a les plantacions centenàries
de Cacau del Almendral i la Muscha on hi ha
els autèntics conservacionistes de les varietats
originals de Cacau natiu. A la ciutat de Jaén es
troben les protagonistes de la transformació
de les llavors del Cacau: la Dones. Algunes
d’aquestes dones s’han associat en
una marca col·lectiva anomenada
Nuwa, Dona en awajún, hereva
dels ancestres amazònics que
van domesticar el Cacau fa milers
d’anys.

Contraparts
GRUFIDES, Municipalidad Provincial de
Jaén, Universidad Nacional de Jaén
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
46.553,28 €
Termini
30 Abril 2019
Desemborsament 2019
46.553,28 €
Finançador
Finançament públic: Ajuntament de
Barcelona, AECID, Ajuntament de la Roca
Aportació de contrapart: GRUFIDES
Aportació de beneficiaris: CPAM
Aportació de voluntaris de ESF
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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 neix del treball continuat
d’Enginyeria Sense Fronteres a Equador
amb les organitzacions socials i comunitàries
gestores de l’aigua en els sector rurals de la
província d’Orellana, és a dir, amb les Juntes
d’Aigua i l’Associació que les aglutina i
representa (AJAAPySLB), i amb les institucions
públiques locals competents.
L’objectiu d’aquesta intervenció és 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 exclosos dels espais i processos
públics i comunitaris.
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nivell regional Amazònic i Nacional per a la
gestió de l’aigua.

Durant el 2019 es va treballar en 3 eixos
complementaris. El primer eix se centrà en
l’enfortiment de la gestió inclusiva de l’aigua
amb atenció a dones i infància, el segon eix a
la mitigació i adaptació als efectes del canvi
climàtic i la contaminació, i el tercer eix a la
sensibilització entorn de la gestió inclusiva.
En el primer eix s’han acompanyat processos
específics d’educació i empoderament de
dones i infància, amb la finalitat
d’incloure
ambdós
col·lectius
en al gestió de l’aigua. Alhora,
s’ha treballat amb els homes
la renuncia de poder i amb les
famílies mecanismes per a facilitar
aquest procés d’inclusió a les
Juntes d’Aigua, a l’AJAAPySLB i
als espais de participació com el
Consell de Conca. Alhora es van
aconseguir acords de treball amb
organitzacions de 2n i 3r ordre a

Per altra banda, en el segon eix, es va establir
aliances público-comunitàries (APC) pel
monitoratge de l’aigua amb bioindicadors i els
anàlisis físico-químics, alhora que es va definir
la inclusió de mesures d’adaptació i mitigació
dels efectes del canvi climàtic a la planificació
operativa del GADPO.
Finalment, en el tercer eix, s’ha treballat a
partir d’un cicle de cinema i amb activitats
lúdiques com una obra de titelles i un joc de
taula, la sensibilització i educació al voltant de
la gestió inclusiva de l’aigua i el canvi climàtic.
Totes aquestes activitats no van estar alienes a
les mobilitzacions socials a Equador, provocant
la necessitat de readaptar lleugerament
els cronogrames d’execució i la definició
d’algunes activitats concretes. Durant els

primers mesos del 2020 es preveu concloure
les activitats pendents i enfortir la sostenibilitat
dels resultats ja aconseguits.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
254.064,77 €
Termini
2018 – 2020
Desemborsament 2019
67.474,07 €
Finançador
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de Rubí i Diputació
de Barcelona.
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Identificació d’estratègies d’intervenció futura en cooperació al
desenvolupament que promoguin l’empoderament comunitari i la
sostenibilitat de la vida i els ecosistemes als Departaments de Tolima i
Cauca, Colòmbia
Aquesta Missió d’Identificació a Colòmbia és
fruit d’una reunió entre ESF i la Fundació Nou
Cims, aquesta última estava interessada en
conèixer una de les línies de treball que duem
a terme a Perú, concretament el treball de
promoció d’iniciatives de dones emprenedores
en desenvolupament econòmic local en àmbits
urbans del Departament de Cajamarca.

necessitats dels diferents actors del territori,
identificar titulars de drets, responsabilitats
i
obligacions,
establir
alternatives
al
desenvolupament, estratègies i accions, tenint
en compte els recursos i capacitats, així com
els aliats locals (contraparts locals) i analitzar
la viabilitat de portar a la pràctica les possibles
estratègies d’acció.
Per a fer-ho, s’ha constituït un grup
de treball per fer el seguiment del
procés d’identificació i formulació
format per voluntaris i voluntàries
d’ESF, la vocal sud de la junta i una
tècnica de projectes de l’entitat.

La identificació es realitza amb l’objectiu
de sumar esforços en identificar possibles
vies de treball en altre països, concretament
a Colòmbia per ser un país d’interès per
a la Fundació Nou Cims i per a ESF, amb
la possibilitat de replicar projectes de
cooperació al desenvolupament enfocats en
l’empoderament econòmic de les dones.
L’objectiu de la Missió ha sigut caracteritzar
i prioritzar les principals problemàtiques i
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Per al desenvolupament de la
Missió, s’ha realitzat un treball previ
de gabinet en el qual s’han mapejat
les diferents zones de Colòmbia, a partir del
qual, s’ha realitzat una selecció de tres zones
en base a coneixements previs dels membres
de la identificació sobre la problemàtica
existent, les organitzacions locals presents, els
antecedents de treball de cooperació a la zona
i les possibles contraparts i aliats.
S’ha realitzat una selecció d’informadors claus
coneixedors de la situació i la problemàtica
a Colòmbia, amb els quals s’han realitzat
entrevistes presencials o virtuals. L’objectiu

d’aquestes entrevistes era conèixer en línies
generals la situació de les diferents zones de
treball a Colòmbia, informació sobre el context
i compartir experiències d’intervenció, amb
l’objectiu de determinar quina zona o zones
de treball són interessants identificar.
Després de la mapatge inicial de regions
d’interès a Colòmbia i de les entrevistes amb
els informadors clau, s’ha portat a terme
la selecció de les zones a visitar durant la
identificació. Per fer-ho s’han tingut en compte
els següents criteris:
• Problemàtica prèvia identificada
• Alineament amb les línies estratègiques
d’ESF
• Presència d’organitzacions locals amb les
que tenim vincles/relacions
• Presència d’aliats estratègics
• Presencia de cooperació internacional al
desenvolupament
• Nivell de perill
Finalment, s’ha decidit centrar la identificació
als Departaments de Tolima i del Cauca.
Posteriorment, s’ha desenvolupat el treball
de camp a Colòmbia, en els departaments
seleccionats de Tolima i del Cauca durant 20
dies el mes de juliol. Durant aquest treball
es van plantejar una sèrie d’entrevistes

amb informadors clau, reunions amb grups
d’interès, involucrant els actors principals a
nivell Municipal. Es va buscar el recolzament
d’entitats i xarxes locals que treballen amb
els col·lectius objectiu, realitzant-se tallers
participatius que permeten una recollida
d’informació fiable i avalada per un procés
participatiu. Les principals organitzacions
que ens van acompanyar en aquest procés
han sigut la Corporació SOS Ambiental, el
Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el
Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca
(COSAJUCA) en el Departament de Tolima i el
Consell Regional Indígena del Cauca-CRIC en
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el Departament del Cauca.
S’han visitat diferents experiències i processos
de defensa del territori i els Drets Humans en
diferents localitats:
• Municipio de Natagaima: COOSAVIUNIDOS,
Resguardo Palma Alta. Etnia Pijao, Grupos
autogestionados de ahorro y crédito Luz
de Luna, Emisora de Radio Comunitaria
HACAYUMACÚ
• Municipio
de
Coyaima:
Resguardo
Hilarquito. Etnia Pijao, Manos de Mujer
Coyaima
• Municipio de Saldaña: Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de
Tierras de Gran Escala del Rio Saldaña
“USOSALDAÑA”.
• Municipio de Lérida: Comité Ambiental en
Defensa de la Vida de Lérida, Municipalidad
de Lérida
• Municipio de Armero Guayabal: Comité
Ambiental en Defensa de la Vida de Armero
Guayabal
• Municipio de Cunday: Junta de Acción
Comunal de la Vereda Galilea, Asociación
Campesina Agroecológica del Oriente del
Tolima
• Ibagué:
Acueducto
Comunitario
ACUMIRAMAR. Barrio Miramar, Comité
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Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué
• Municipio de Planadas: Grupo Semillas
• Municipio
de
Cajamarca:
Colectivo
Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca –
COSAJUCA, Acueducto Comunitario Vereda
Las Hormas, Alianza de Mujeres Campesinas
de Cajamarca
• Municipio de Paez: Organización de Mujeres
“Gaitana Fxiw - Semillas de Gaitana”
• Municipio de Popayán: Consejo Regional
Indígena del Cauca – CRIC, Corporación
de mujeres Ecofeministas Comunitar,
Universidad
Autónoma
Indígena
Intercultural, CRIC
• Municipio de Caldono: Central Cooperativa
Indígena del Cauca – CENCOIC
• Municipio de Puracé: Cabildo Indígena
Resguardo de Puracé
• Bogotá: Proceso de Comunidades Negras PCN.
A partir dels resultats d’aquest
procés es va elaborar un document
d’anàlisis de context, mapa d’actors
i es van seleccionar les alternatives
d’intervenció en funció de criteris
de pertinència, eficàcia, eficiència,
participació i gènere. Així mateix s’ha
realitzat una avaluació de possibles
contraparts.

Amb aquest procés s’han identificat 13 titulars
de drets i 13 titulars de responsabilitats, de les
quals 6 podrien ser possibles contraparts.
En l’anàlisi d’alternatives, s’han identificat com
objectiu final: Contribuir al ple exercici de drets
i llibertats fonamentals dels pobles indígenes,
comunitats camperoles i organitzacions
de dones del Cauca i de Tolima en situació
d’amenaça i vulnerabilitat per presencia
d’activitats extractives en els seus territoris.
Les alternatives analitzades per contribuir a
aquest objectiu serien:
1. Reduir la vulnerabilitat de les comunitats a
la degradació ambiental i assegurar l’accés
a fonts d’aigua segures
2. Garantir sobirania alimentària a les
comunitats

3. Enfortir l’autonomia econòmica de les
comunitats
indígenes,
camperoles,
especialment de les dones
4. Promoure el lliure exercici i exigibilitat dels
drets, individuals i col·lectius de els/las
defensors/es de DDHH i mediambientals.

Contraparts
Sense Contrapart
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
31.816,20 €
Termini
01/04/2019 i el 31/12/2019
Desemborsament 2019
31.816,20 €
Finançador
Fundació Nous Cims, Ajuntament de
Girona 2019, Treballadores Aj.Girona 2019,
Col. Enginyers Tècnics, Aportació ESF
(equip seguiment i personal identificació)
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Projecte a Moçambic

Enfortiment de les capacitats de la UNAC, de les Autoritats Locals i les
liderançes comunitaries per l’apoderament polític, public i econòmic de
la dona camperola de la Provincia d’Inhambane i el desenvolupament
integral de les comunitats del Districte de Funhalouro
El projecte desenvolupat l’any 2019, va tenir
com a objectiu el desenvolupament inclusiu i
sostenible de la població rural de la Província
de Inhambane.
Es van reforçar les capacitats de les comunitats
protagonistes per a la gestió dels seus recursos
naturals, promovent l’accés a l’aigua i al
sanejament, a més d’incentivar el creixement
econòmic comunitari amb la participació plena
de les dones. A partir d’aquest plantejament,
es van treballar amb dues línies.
D’una banda, el projecte busca enfortir les
capacitats de les institucions responsables
del desenvolupament local, amb enfocament
integral de gènere, per a donar suport a
l’apoderament públic i polític de la dona
pagesa de la Província de Inhambane.

Per a aconseguir-ho, es van crear i van enfortir
les capacitats dels tècnics governamentals per
a la implementació de l’enfocament de gènere
en les activitats agropecuàries que realitzen
amb les comunitats rurals de la província. Això
es va realitzar, a través de l’acompanyament
mensual en la implementació de la EGSA
(Estratègia de Gènere en el Sector Agrari) que
va finalitzar amb l’organització de l’II Seminari
de la EGSA, on es van presentar els resultats
del treball i es van marcar les pautes per a
continuar i resoldre les dificultats oposades.
Per a donar suport al lideratge públic i polític de
la dona pagesa en el districte de Funhalouro,
es van realitzar unes formacions en qüestions
de gènere als líders comunitaris del districte; a
través de la metodologia GAL (Gender Action
Learning).
D’altra banda, es va treballar en el
districte de Funhalouro per a reduir
la vulnerabilitat del Dret Humà
a l’aigua i el sanejament i per a
estimular la producció agrícola.
En aquest sentit, es va millorar la
gestió sostenible dels recursos
hídrics i del sanejament mitjançant
la rehabilitació de fonts d’aigua i
es van enfortir les capacitats dels
Comitès d’Aigua comunitaris a
través de les consultes comunitàries
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amb els Diagnòstics Rurals Participatius (DRP)
i la posterior formació tècnica als comitès.
A través de les sessions de sensibilització
(SANTOLIC - Sanejament Total Liderat per la
Comunitat) es va recolzar en la millora de les
condicions d’higiene i salut ambiental en les
comunitats rurals.

Contraparts
UNAC - União Nacional de Camponeses
ESF Participant
ESF Catalunya
Finalment, es va contribuir a millorar la
resiliència agro-econòmica de les famílies
pageses, a través de l’enfortiment de les
habilitats de gestió sobre els recursos
econòmics i productius en les comunitats de
Funhalouro, mitjançant el suport a la producció
de fruiteres, principalment del Cajueiro per
a la generació de renda, juntament amb la
formació i acompanyament de les pràctiques
agropecuàries per a millorar la producció i
productivitat dels cultius locals.

Pressupost
219.885,43 €
Termini
01/01/2019 - 30/03/2020
Desemborsament 2019
144.857,37 €
Finançador
ACCD, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Manresa, Ajuntament de
Lleida
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Enfortiment de l’emprenedoria i el moviment
associatiu de dones pageses de la ciutat de Inhambane
El projecte ha contribuït a impulsar l’economia
local de les famílies pageses en situació de
vulnerabilitat social i econòmica del Municipi
de Inhambane, a través de l’enfortiment de les
capacitats emprenedores i del teixit associatiu
i impulsant l’apoderament de la dona pagesa.
L’actuació es va plantejar, mitjançant
l’enfortiment d’un grup de dones pageses
organitzades de la societat civil, a través de la
creació de capacitats per a la generació i gestió
de negocis i directament relacionats amb la
sobirania alimentaria. Es va treballar per a
la millora de la generació d’ingressos de les
famílies, contribuint així a millorar la qualitat
de vida de la població local i a sensibilitzar a la
societat civil en termes de nutrició, sobirania
alimentaria i drets de les dones.

El projecte va tenir tres pilars, que van ser:
1. Legalització del grup de pageses de la ciutat
de Inhambane, anomenat MMPDRDI Moviment de Dones per al Desenvolupament
Rural en el Districte de Inhambane;
2. Capacitació de les dones del Moviment; i
3. Desenvolupament del programa de fires
municipals.
Com a resultat de la implementació de la
legalització del grup de dones, es va crear el
MMPDRDI, que consta de 32 dones i té com
a objectiu enfortir als seus membres per a
expandir les seves habilitats empresarials
i contribuir al desenvolupament de la seva
economia familiar. Per a això, va ser necessari
celebrar diverses assemblees per a preparar
els estatuts del moviment, que va ser un
procés participatiu i dinàmic. Amb
els estatuts redactats, el procés
va continuar perquè els membres
triessin a les representants dels
òrgans rectors del moviment.
Mentrestant, es van realitzar
els
DRP
(Diagnòstics
Rurals
Participatius) en les associacions
de pagesos/as del districte; per
a analitzar i proposar accions
dirigides a millorar la situació en la
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qual es troben. En aquest context, en els DRP
els pagesos i pageses:
• Van identificar els problemes que enfronten
en el desenvolupament de les seves
activitats agrícoles;
• Van proposar solucions per a resoldre els
problemes identificats; i
• Van establir prioritats per a les activitats
productives amb l’objectiu de desenvolupar
línies de negocis;

municipals, que va ser un dels mecanismes
perquè les fundadores exhibissin els seus
productes i creessin altres oportunitats
d’ingressos. Les fires van proporcionar
condicions perquè les fundadores del
Moviment de Dones venguessin els productes
resultants de les línies de negocis establertes
durant la implementació dels DRP, el programa
de capacitació i desenvolupament de les seves
capacitats.

Contraparts
ESHTI (Escola Superior de Hoteleria e
Turismo de Inhambane) e UNAC (União
Nacional de Camponeses).
En agrupación con ASF.
ESF Participant
ESF Catalunya

La capacitació dels membres de MMPDRDI
va consistir en una sèrie de formacions en
producció de fertilitzants i pesticides orgànics,
processament agrícola, creació i administració
d’empreses, higiene i manipulació d’aliments i
comptabilitat.
Finalment, va tenir lloc la celebració de fires

Pressupost
78.802,48 €
Termini
01/01/2019 - 29/02/2020
Desemborsament 2019
50.250,66 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
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Enfortiment de la GRSU a la ciutat de Maputo a través
de la participació ciutadana
El projecte ha tingut com a objectiu general
promoure l’enfortiment de la GRSU (Gestió
de Residus Sòlids Urbans) a la ciutat de
Maputo a través de la participació ciutadana i
la comunicació per a la millora de la qualitat
de l’ambient de la comunitat integrant
la perspectiva de gènere. Per a això, s’ha
pretès també consolidar els processos de
compostatge de residus orgànics millorant
la qualitat de vida i ambient de la comunitat,
i fomentar el coneixement i la sensibilització
ciutadana per garantir el dret a viure en un
ambient saludable a través de la comunicació
social i les sinergies entre actors.
Estem davant la continuació del treball iniciat
en el projecte pilot anterior, on s’estableixen
les bases per a la creació d’una planta
de compostatge comunitària, promovent
pràctiques de reciclatge del residu
més generat al Districte, l’orgànic. Les
actuacions i intervencions han estat
coordinades amb la Direcció Municipal
de Salubritat de la ciutat i la Direcció
d’Agricultura.
Entre les accions principals es destaquen
les següents:
• Fabricació i instal·lació de 16 noves
composteres comunitàries en l’àrea
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•

•
•
•

perifèrica de Maputo, concretament en el
districte de Kamuvucuane.
Formació
tècnica
específica
sobre
compostatge a productors i productores i a
altres actors participants en el procés.
Sensibilització comunitària en temes de
compostatge per a ús domèstic.
Exploració i anàlisi del tipus de compost.
Establiment de les primeres bases per a la
comercialització del compost produït.

Al mateix temps, s’han realitzat accions
directes per al desenvolupament de recursos
de comunicació i difusió per a la transformació
social de ciutats sostenibles a través de la
Ràdio Comunitària de Maxaquene.
Entre les accions realitzades, cal destacar la
producció i difusió d’un videoclip amb el tema

microempreses per a la prestació de serveis) i
la Ràdio Maxaquene a través del treball directe
en les seves planificacions estratègiques per
al seu enfortiment a tots els nivells en la seva
comunitat.

“3R”, composat pel grup de música nacional
Suposição Contrária, que ja està sent difós en
diversos canals de televisió del país.

Contraparts
AMMEPS
ESF Participant
ESF Catalunya

A més, s’han dut a terme altres accions
rellevants, com la producció de falques
publicitàries per a la sensibilització
en medi ambient i la difusió de les
radionovel·les produïdes per Ràdio
Maxaquene sobre GRSU i compostatge,
tant en aquesta com en altres ràdios
comunitàries afins, entre altres.

Desemborsament 2019
80.585,98€

I finalment, s’han consolidat les relacions
institucionals entre la contrapart principal
AMMEPS (Associació moçambiquesa de

Finançador
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Gavà, Ajuntament de Sant Cugat i
Ajuntament de l’Hospitalet

Pressupost
107.186,00 €
Termini
Març 2019 – Març 2020

27

Grup Tarragona

Un accés universal i una gestió més justes de l’aigua i
l’energia a Tarragona i el Sud Global. Fase II
Aquest 2019 l’hem dedicat a seguir lluitant
per la sobirania energètica i contra la pobresa
energètica al nostre territori i hem creat el
grup d’Aliança contra la Pobresa Energètica
(APE) Camp de Tarragona, que ha resultat en
un enfortiment de les voluntàries en l’àmbit
intern i en la realització d’un seguit d’actes
externs.

Els actes externs han consistit, per una banda,
en assessoraments col·lectius organitzats
en forma d’assemblea d’afectats i afectades
per pobresa energètica i voluntariat que
acompanya en el procés. Aquests s’han realitzat
aproximadament cada quinze dies, on famílies
afectades poden demanar assessorament
sobre els problemes relacionats però on
també la gent fa xarxa i troba suport mutu,
clau per poder afrontar aquest problema des
de el vessant d’ESF, com un problema sistèmic
i no individual.
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Per altra banda, també s’han realitzat tallers
específics per tractar temes relacionats amb
la pobresa energètica i que creiem que són
interessants tant per les famílies afectades,
com pel teixit de població que està interessat
en el tema. En aquesta línia, al març es va
realitzar el taller “APE, context i pobresa
energètica”, al juliol un taller de caire jurídic
“Estratègies per Lluitar contra la Pobresa
Energètica a Catalunya”, a l’octubre el
taller “Pobresa energètica i assessorament
col·lectiu” i a mitjans de novembre el taller
“Què hi ha darrere de la teva factura?”. Un
dels tallers es va realitzar al local del Centre
Social Autogestionat El Cargol, localitzat a La

Granja, per tal d’acostar els assessoraments
als barris perifèrics més afectats i crear xarxa
amb un moviment que s’està consolidant a
poc a poc.
Per lluitar contra aquesta xacra, a més a més,
hem cregut imprescindible seguir participant,
un any més, a la Taula de Pobresa Energètica
de Tarragona i Reus convocada el 12 de
novembre, per tal de seguir portant un discurs
crític a les mesures que s’estan impulsant
des dels ajuntaments, on des d’un discurs
victimitzador de la família, fan caure tot el pes
a les treballadores socials.

teatre “L’Apagada. Ni set, ni fred, ni foscor”,
la qual vol conscienciar a un públic més
general sobre aquest problema social.
En la línia de crear llaços entre el Nord i el Sud
global per tal d’aprendre els uns dels altres i
mitigar les desigualtats amb un objectiu de
Justícia Global, a finals de maig també es va
realitzar al Casal Popular Sageta de Foc, una
Trobada amb Damián Gallardo Martínez,
activista indígena de Oaxaca (Mèxic) i impulsor
de projectes d’educació comunitària i defensa
del territori.

Pel que fa a la lluita per la sobirania energètica,
a finals d’abril es va presentar, amb la XSE, una
Proposta Energètica Municipalista on es
detallen possibles accions des dels municipis
i per últim, a principis de maig es va realitzar
a l’Espai Jove Kesse, conjuntament amb la
companyia de teatre Xucrut Teatre, l’obra de

Tanmateix, no hem deixat de participar en actes
que ja són tot un clàssic pel nostre grup, com
un taller a la Petita iMAGInada que aquest
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Un accés universal i una gestió més justes de l’aigua i
l’energia a Tarragona i el Sud Global. Fase II
de voluntàries d’ESF-Tgn hem cregut en el
poder de fer xarxa, i per això, no hem volgut
perdre l’oportunitat de participar en la creació
de la Xarxa Catalunya Sud d’ONGs. Això ha
comportat la participació a les Jornades “El
paper de la ciutadania en l’agenda 2030.
Apodera’t. Taula rodona i workshop” del
24 d’octubre, on vam poder opinar sobre les
necessitats de les ONG i entitats del territori
del sud de Catalunya.

any va constar del “Joc de l’aigua”. Aquesta
activitat consisteix en un joc de taula gegant
que té com a finalitat la sensibilització sobre
la importància de l’aigua, fent de connexió
entre Tarragona i l’Amazònia equatoriana, on
desenvolupem un projecte de cooperació al
desenvolupament.
El joc anterior també tracta el canvi climàtic,
temàtica que està agafant impuls dins del grup,
ja que apostem per un estat d’emergència en
què s’ha d’actuar i és per això que al setembre
vam col·laborar amb l’Associació d’Alumnes i
Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona en
la realització del taller a la Universitat Rovira i
Virgili de “Canvi climàtic i crisi humanitària.
Juga, pren decisions i aprèn”. Tanmateix,
vam participar amb el mateix taller a la
“Cumbre Social por el Clima” celebrada al
desembre a Madrid.

Totes aquestes activitats van generar una
gran participació i implicació tant de petits,
adolescents i grans, que de ben segur van
aprendre molt i es van divertir d’allò més.
Com cada any, hem apostat per la investigació
i el suport de lluites locals i és per això que, a
finals de novembre, vam realitzar la presentació
de l’estudi “La gestió dels sediments a la
conca de l’Ebre. Aproximacions jurídiques
per a la seva protecció” a la Universitat Rovira
i Virgili. L’estudi permet veure les opcions
jurídiques que tenim per poder protegir el
Delta de l’Ebre, sobretot en un context, com
ja hem dit, de crisi climàtica. Aquest estudi es
preveu que se segueixi promocionant durant
el transcurs del 2020 i que pugui servir d’eina
per les plataformes de defensa de l’Ebre.
Per concloure, des dels seus inicis, el grup
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Finançador
Ajuntament de Tarragona
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Grup Tarragona

Un accés universal i una gestió més justes de l’aigua i
l’energia a Tarragona i el Sud Global. Fase II

“Lo que estamos haciendo es formar grupos, los llamamos
asesoramientos colectivos donde, en este grupo, entre todas nos
empoderamos y es un espacio donde cada una pueda expresar
sus problemas y recibir consejos. No solo vienen afectados sino
también cualquier persona solidaria con la causa que quiera
participar lo puede hacer.”
Entrevista a la Mercè Fargas i a l’ Stephanie Ascencio a l’Avui
Cambrils. Canal Reus. Capítol 206.
https://youtu.be/fbHtGmkjnYk

“Ellos han aceptado que el 80% de las personas vulnerables no
cuentan con un bono social, aún así, cuando la ley dice que ellos
deberían de aconsejar y dar a conocer este tipo de derechos que
tiene la gente; entonces vemos que hay una deficiencia por parte
de las empresas”

“No tenemos ni un año de vida, y todos los casos son dramáticos.
Me da rabia el hecho de que hay gente recuperando pisos que
por no tener contrato de alquiler o escrituras no tienen derecho a
contratar un suministro o tener un contador social, sino que tienen
que vivir enchufados de forma fraudulenta a la red…”

Entrevista de TV3 a l’Stephanie Ascencio
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/
pobresa-energetica-tres-anys-despres-mort-de-la-rosa/
video/5958613/

Entrevista a l’Eduard Sicart al Diari de Tarragona.
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Hay-quienhace-un-esfuerzo-brutal-para-pagar-la-factura-20191123-0052.
html
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Grup Girona

Resiliència contra l’extractivisme a Girona i
al Sud Global
Al llarg del 2019 s’han realitzat activitats de
sensibilització i mobilització social, seguint
en la línia de treball del grup, en l’assoliment
dels drets humans i els impactes socials i
mediambientals que té el model energètic
actual. No només limitant-se en el model
energètic sinó en la sobreexplotació i extracció
massiva de matèries primeres al Sud Global,
en model de producció de l’extractivisme. S’ha
posat especial atenció a la situació a Colòmbia
on s’ha realitzat una identificació, prenent tot
el bagatge i experiències prèvies amb les que
fa anys que el grup treballa a Equador.
Es vol promoure el camí cap a la sobirania
energètica en un model basat en el respecte
als drets humans i al medi ambient, tant a
Girona com al Sud Global, especialment a
Colòmbia.
Aquest any a més s’han impulsat i participat
de diferents mobilitzacions socials del territori
per a la mitigació de l’emergència climàtica.
Activitats
1. Divulgació de l’exposició : “què hi ha
darrera del teu mòbil?”
La Biblioteca Carles Rahola va acollir l’exposició
mostra de forma molt visual i amena l’origen
dels minerals dels quals està fet un telèfon
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mòbil. A més a més ofereix alternatives, tant
a nivell individual com col·lectiu, per capgirar
la situació.
El Maig es va participar de la Vaga Global pel
clima i l’Emergència Climàtica convocada per
Fridays For Future de Girona.
3. Organització i participacipació al mercat
dels productes de l’hort

2. Mobilització social contra l’extractivisme
i pel clima
ESF Girona a partir del de febrer ha començat a
col·laborar amb Fridays for Future, en el marc
de la mobilització social contra l’extractivisme
i conseqüentment la situació d’emergència
climàtica en què ens trobem, per començar a
teixir llaços i sinergies.
Es participa a una concentració multitudinària
on es concentren prop de 150 estudiants
vestits de dol on es realitza una simulació
de missa funerària, pretén enterrar la Llei
de Canvi Climàtic i Transició Energètica que
acabava de ser posposada pel Govern Estatal.

Xarxa per a la Sobirania Energètica, organitza
una xerrada i un debat posterior sobre el
significat d’ecofeminisme i com aquest és
extremadament necessari en la nostra societat
actual.
El 22 de març del 2019, Aprofitant el Dia
mundial de l’Aigua, es destina a parlar, de la
mà de SOS Costa Brava i Aigua es Vida, sobre
el conflictes territorials, socials i econòmics
sorgits de la mala gestió que es fa de l’aigua
en un país on aquesta escasseja.

El 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 10 anys, un mercat de
productes dels horts de les escoles.Des de
fa dos anys que ESF organitza l’activitat
juntament amb la Caseta i aquest any, també
s’ha fet conjuntament amb voluntàries de
F4F-Girona (Fridays For Future Girona) i

El 8 de març del 2019, dia de la Dona
Treballadors, ESF-Girona, juntament amb la
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Resiliència contra l’extractivisme a Girona i
al Sud Global
d’ESF, per part del Martí Kubesch (tècnic
d’aigua d’ESF), i explicació de manera
de Bitxacs de la UdG. Les voluntàries han
proporcionat jocs i activitats divertides als
nens, amb la temàtica de les verdures, les
energies renovables i les problemàtiques del
petroli, perquè hi poguessin participar mentre
no podien estar venent a la seva parada del
mercat. A l’activitat hi participen 150 infants
de primària de 7 escoles diferents de Girona
4. Jornada “resistències a l’extractivisme”

4.1. Dret humà a l’aigua
El 21 de Novembre s’inicien les jornades sobre
“Resistències a l’extractivisme” a la Facultat de
Dret del campus Montilivi de la Universitat de
Girona (UdG) per parlar sobre el Dret Humà a
l’Aigua.
La jornada comença amb una presentació
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general la situació mundial de l’aigua (accés,
disponibilitat, etc), parla del dret humà a
l’aigua i per acabar explica el treball que es
conjuntament des d’ESF amb Aigua és Vida
(AeV) i les diverses lluites que hi ha. Segueix
l’Edurne que és membre d’AeV de Girona i
antropòloga social i cultural, és especialista en
aigua i en la gestió comunitària d’aquesta. Ens
parla de l’aigua des d’una visió antropològica
i com aquesta està connectada amb la vida de
les persones i la relació que hi ha. Va explicar
diversos casos de comunitats, sobretot
llatinoamericanes, on l’aigua és un eix central
de les seves vides. Per últim vam tenir la sort de
poder escoltar la Krissia, que és la representant
de la “Asociación Comunitaria Unida por el
Agua y la Agricultura” (ACUA) de El Salvador,
on és facilitadora de la Unitat de Defensa del
Dret Humà a l’Aigua. També es membre de la
“Junta del Agua” que se’n encarreguen de la
gestió comunitària de l’aigua. Es va centrar a

explicar la problemàtica concreta que pateix
l’aigua a El Salvador degut a les plantacions
intensives de la canya de sucre i a tots els
fertilitzants que s’utilitzen.
4.2. Garantir l’accés universal a l’energia
El 28 de Novembre, es realitza la segona
xerrada de les jornades sobre l’accés universal
a l’energia en aquest cas, al Centre Cívic Barri
Vell. Inicia la xerrada el Josep Babot, membre
d’ESF i de l’Aliança contra la Pobresa Energètica
(APE), explicant com funciona actualment el
model energètic a l’Estat Espanyol i quines
son les empreses que el controlen i perquè.
També explica el treball que fa l’APE i quina
és la seva manera d’organització i de treball.
Continua la xerrada la Carmen, veïna del barri
de la Font de la Pólvora de Girona i portaveu
de la Plataforma per la Dignitat de la Font.
Explica el cas que pateixen les veïnes, les quals
porten anys patint talls de llum aleatòriament

i pràcticament totes les setmanes, amb talls
de més de 24h, totalment prohibit segons la
normativa vigent. També explica que la línia
elèctrica del barri és totalment deficitària i tota
la problemàtica que això comporta en un barri
on a més, hi ha moltes famílies vulnerables i
racialitzades.
4.3. Realitat territorial i alternatives al
model energètic actual
El 3 de Desembre es realitza la 3a i ultima
xerrada de les jornades al Campus Centre de la
Universitat de Girona (UdG). Inicia la xerrada
la Carol Coll, biòloga, membre de la Xarxa per
la sobirania energètica (XSE) i de Naturalistes
de Girona. Explica la necessitat de defensa del
territori i sobretot el cas concret de fer-ho a les
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i debatem sobre les opcions alternatives que
ens sembles més interessants, com és: la
biomassa que permet una gestió controlada
de la massa forestal excessiva que tenim als
boscos i del biogàs mitjançant la digestió de
purins, que dona un ús i una gestió posterior
als purins que destrueixen els aqüífers del
territori.
5. Jornada “colòmbia: impactes i defensa
del territori”
comarques gironines vers les infraestructures
energètiques. Parla dels casos concrets de
les prospeccions marines al mediterrani
català per buscar nous punts d’extracció,
del fraking i de tots els afectes adversos que
provoca a la població de l’Empordà i finalment,
del gasoducte MIDCAT, que travessa la
comarca per transportar gas natural i és
una infraestructura fòssil, cara, insostenible
i irrespectuosa amb l’entorn. També parla
de les diverses lluites que hi ha associades
a aquests projectes, de les dificultats i de les
metes aconseguides. Per acabar, i des d’una
manera més positiva parlem amb el Ramón
Vergés per buscar alternatives a aquest model
extractivista fòssil, capitalista i destructiu del
territori català. El Ramón també és membre
de la Xse i graduat en enginyeria. Ens explica
les diferents opcions energètiques que hi ha
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5.1. Impacte del model energètic a
colòmbia

El 9 de Desembre s’inicien les jornades sobre
“Colòmbia: impactes i defensa del territori” a
la Facultat de Turisme del campus Barri Vell
de la Universitat de Girona (UdG) per parlar
sobre el context extractivista i ambiental a la
Colòmbia post-conflicte i sobre el cas concret
de Hidroituango. La jornada comença amb
una presentació d’Enginyeria Sense Fronteres
(ESF) per part de l’Aura, auxiliar territorial
d’ESF, i explica els diferents projectes sud i
campanyes d’incidència política que s’està
treballant. També la identificació que s’ha fet
a Colòmbia. Continua el Fabián, portaveu de la
fundació Maloka i de la Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia, i explica
la situació post-acord de pau i com afecten
a la població colombiana els acords amb les
FARC-EP. Fa una breu explicació per visualitzar
la situació actual a Colòmbia i sobretot
enfocantho a nivell ambiental i posant especial
èmfasis en els projectes miners i extractivistes
que hi ha a Colòmbia i les afectacions
ambientals que tenen. Continua la Milena,
vicepresidenta de la organització Ríos Vivos
de Colòmbia, que ens explica el cas concret
de la represa hidroelèctrica de Hidroituanguo
contra la qual estan lluitant des de fa temps.
Aquesta provoca forts impactes ambientals
(grans inundacions ja que el projecte no és
viable), les grans migracions poblacionals
que ha provocat i els canvis estructurals que

ha provocat a les comunitats (per exemple,
el treball i la manera de viure). També explica
relació que té aquest projecte sobretot amb
empreses espanyoles i europees, les quals en
son finançadores. Una de les tasques que està
fent la Milena a Europa mentre dura la seva
estada aquí (en un programa de protecció per
a defensores ambientals) é parlar directament
amb els equips directius d’aquestes empreses
perquè sàpiguen què està passant. Per acabar,
parla l’Alícia Valencia de Cuetia, que forma part
de la Guarda Indígena i de l’Associación de

Cabildos del Norte del Cauca (ACIN). Explica la
defensa de la terra per part de les comunitats
com a condició intrínseca en la seva manera
de viure i la importància que té la pachamama.
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que tenen per a poder ser pobles indígenes
(com per exemple mantenir els recursos
naturals i poder seguir fent les seves tasques
relacionades amb aquests).

5.2 Mecanismes de defensa i justícia
ambiental

5.3 Empoderament comunitari i
sostenibilitat territorial amb actuació
musical

El 12 de Desembre, es realitza la segona
xerrada de les jornades sobre “Colòmbia:
impactes i defensa del territori” a la Facultat
de Dret del campus Montilivi de la Universitat
de Girona (UdG). Es fa una petita introducció
de què és ESF i les diferents línies de treball
i la identificació recentment feta a Colòmbia.
Inicia la xerrada l’Alejandra Durán, advocada
ambientalista, membre de l’Observatori
per l’Autonomia i els Pobles Indígenes a
Colòmbia (ADPI) i d’ESF. Explica, per tenir una
visió general, el conflicte armat a Colòmbia
i les etapes que ha tingut, l’acord de pau i
en quin punt es troba Colòmbia. Segueix
la xerrada enfocada a les resistències dels
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pobles indígenes, amb el cas concret de Inka
Awá (gent de la muntanya). Explica on es
troben situats i la seva manera d’organitzarse i relacionar-se amb la natura (cosmovisió).
Seguidament ho relaciona amb els diferents
projectes miners que hi ha a les seves terres i
la gran amenaça que és això per ells, i alhora,
la oportunitat d’aliances i resistències dels
pobles indígenes que genera. Per acabar
parla el Marco Aparicio, que treballa sobre la
defensa dels pobles indígenes, és professor
de dret constitucional a la UdG i president de
l’Observatori de Drets Humans DESC. Parla
dels recursos com a béns comuns, de les
alternatives al poder corporatiu capitalista
i la persecució i repressió que es pateix per
defensar els drets humans. Revisem alguna
constitució llatinoamericana i fem un debat
sobre les incoherències en les constitucions
ja que es protegeixen els pobles indígenes
però no les seves condicions intrínseques

El 17 de Desembre, es realitza la 3a i última
xerrada de les jornades sobre “Colòmbia:
impactes i defensa del territori” al Centre
Cívic Barri Vell. La jornada comença amb una
presentació d’ESF per part de l’Arnau, tècnic
d’energia d’ESF, i explic els diferents temes
en que s’està treballant. La Laura Lucio,
representant d’ESF a Perú i responsable de
la realització de l’Informe de “Identificació
d’estratègies de intervenció futura en
cooperació al desenvolupament que promogui
l’empoderament comunitari i el manteniment

de la vida y els ecosistemes en els
Departaments de Tolima i el Cauca, Colòmbia”
ens explica la realització i conclusions de
l’informe. Explorem les possibles línies de
treball que hi ha a Colòmbia i les possibles
aliances i contraparts a el territori. Les línies
de treball son l’economia Social i Solidària,
l’empoderament comunitari, mecanismes de
mitigació per al canvi climàtic i la defensa de
les defensores ambientals. Acabem aquest
cicle de xerrades amb la cantautora Marina Gil,
cantautora de l’Empordà que ha estat un bon
temps per llatinoamèrica, sobretot a Colòmbia
on va composar cançons de les seves vivències
i coneixements. Ens canta i parla sobre
diferents desigualtat socials i humanes, de la
defensa de la terra i de la pachamama.
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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”.
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.
Les activitats del grup universitat són diverses i
s’organitzen segons les possibilitats i voluntats
de la gent que hi participa activament. Algunes
són:
• Cicles temàtics: Xerrades sobre temes
d’actualitat, que poden interessar a la
comunitat universitària.
• Passi de pel·lícules i documentals que
apropen a altres realitats del nostre món i
criden l’atenció sobre les desigualtats.
• Sobirania alimentària: Es pretén fomentar
un consum crític i responsable fent difusió
de les alternatives que ofereixen el consum
agroecològic, les cooperatives de consum
i el comerç just. Seguint aquestes línies, el
grup universitat treballa en incidir sobre el
servei ofert a les seves facultats.
• Contacte amb entitats externes per a
campanyes i projectes conjunts.
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Activitats
En el Punt de Mira maig 2019

Activitat a la ETSEIB .
L’edició de maig de 2019 del cicle de xerrades
En el Punt de Mira va tractar sobre la tecnologia
blockchain i en el decreixement. Es va dividir el
cicle en dos dies:
02/05/2019 Blockchain (12-15h)
En Jairo, membre de la cooperativa Sprint, va
explicar que és la tecnologia blockchain des de
la perspectiva de l’EES.
07/05/2019 Decreixement (12-14h)
Va venir el Salvador Pueyo, membre del grup
Research & Degrowth, i el Gonzalo Gamboa,
coordinador del màster de la UAB, a explicar
que és el decreixement i l’economia ecològica.
Participació a la festa de l’Escola del 10 de
maig
Aprofitant la Festa de l’Escola vam aportar

l’universitat.
En aquesta vam donar a conèixer tant l’entitat
com l’associació a l’universitat; qui som i les
nostres línies de treball de forma informal tot
fent un pica pica de productes de km 0.

la nostra col·laboració organitzant un dinar
ecològic, de fideuà de verdures acompanyat
d’una llesca de pa i de postres mandarines.
Tots els ingredients eren productes ecològics
i els plats i coberts reutilitzables.
També vam formar part de la gimcana de la
tarda, realitzant una de les proves.

Participació a les marxes organitzades per
Extinction Rebelion BCN

Presentació i picapica
Des del grup de voluntàries com a valors
fonamentals tenim l’ecologisme és per això
que vam participar en diverses manifestacions
organitzades pel grup d’Extinction Rebelion
BCN. Vam quedar per fer pancartes al patí de
l’ETSEIB i cada divendres vem penjar un cartell
al passadís de la universitat per convidar a
la resta de membres de l’escola a unir-se, o
informar-se sobre el tema.
El 19 de Setembre, aprofitant l’inici del curs
acadèmic, vem fer una xerrada per explicar
i apropar l’associació a l’estudiantat de
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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”.
En el Punt de Mira novembre 2019

Amb R de Reparar i amb l’ajuda de la Cristina
Lampón vam organitzar una “Restart Party” on
van participar tant estudiants com professorat
i de l’ETSEIB. També vam veure i comentar
el famós i interessant documental “comprar,
llençar, comprar”.
I per acabar amb R de Reutilitzar vam conèixer
el projecte APROP de la mà Tonet Font Ferrer,
que va generar molt debat al voltant dels drets
a l’habitatge i la reutilització en la construcció.

Un any més vam organitzar un cicle de
xerrades de “En el punt de mira” sota el nom
de “Amb R d’enginyeria”. En cada xerrada
vam abordar una de les famoses R: Reduir,
Rebutjar, Reparar, Reutilitzar.

Estem molt contentes de com es van
desenvolupar totes les activitats i les valorem
com un èxit.

grup i el que fa l’entitat així com els diferents
projectes de cooperació.
Local
Actualment ens trobem al passadís de les
associacions, primera planta, edifici , de
l’ETSEIB.
Fem ús del local diàriament, com a punt
de trobada i reunions dels membres de
l’Associació, també hi guardem tot el
material, com llibres i material de suport,
cartells, pòsters, plafons, etc. I també hi
emmagatzemem els plats i coberts que fem
servir pels dinars ecològics que fem durant el
curs per autofinançar-nos.

Barraques ETSEIB

Amb la R de Reduir vam parlar de Decreixement
amb Francesc Sardà, una xerrada molt
interessant que va generar un llarg debat
molt interessant. Més enllà de continguts,
l’assistència de membres que no formen part
d’ESF va ser tot un èxit.
Amb la R de Rebutjar vam mirar el documental
“The true cost”. El vem disfrutar molt, i ens va
inspirar per a diferents projectes personals
relacionats
“hackejar
l’obsolescència
programada”.
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Donem suport als projectes de culturals de la
nostra Escola i participem de les Barraques
ETSEIB realitzant el dinar i donant a conèixer el
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Campanya
El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
En aquest 2019 la campanya “El preu de
l’abundància, drets humans a les fosques”,
hem seguit treballant sobre els tres eixos de
sobirania energètica, lluita contra la pobresa
energètica i lluita contra l’arquitectura
de la impunitat corporativa, col·laborant
i impulsant les entitats de la Xarxa per la
sobirania energètica, l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, la Campanya catalana
No als Tractats de Comerç i Inversió, entre
d’altres. A més aquest any, ha sigut el primer
que hem començat a treballar en el marc d’un
projecte europeu, col·laborant amb entitats de
tot el continent.
Aquest 2019 ha vingut fortament marcat pel
context electoral d’aquest. Així, la tasca d’ESF
junt a la Xse ha sigut la d’aprofitar aquesta
finestra d’oportunitat que suposen les
eleccions per tal de situar al debat a l’esfera
pública la qüestió de la sobirania energètica,
com aquesta es produeix? per a qui? per
a què? com podem fer des dels nostres
municipis i des del nostre dia a dia, per tal
d’acostar-nos i de caminar cap a la sobirania
energètica? L’elaboració de la Proposta
Municipalista a través de la discussió amb
altres entitats, la formació pròpia, les diferents
reunions d’incidència política fetes abans i
després de les eleccions municipals, així com
les diferents presentacions fetes tan dins com
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fora de Catalunya, han marcat bona part de la
feina d’aquest eix durant el 2019.
En quant a la lluita contra els Tractats de
Comerç i Inversió, aquest any ha vingut marcat
pel desenvolupament de la campanya europea
“Drets per a les persones, normes per a les
transnacionals”, que ha aconseguit recollir
més de 800.000 firmes en contra dels tribunals
privats d’arbitratge ISDS. A Catalunya en el
marc d’aquesta campanya al llarg del 2019
s’han fet diversos actes públics, tals com la
presentació del llibre “Mercado o democracia.
Los tratados comerciales en el capitalismo del
siglo XXI”, o les jornades sobre transnacionals
i feminismes “La borsa o la vida”.
El 2019 la lluita contra la pobresa energètica
ha vingut marcada per la denúncia de
l’acumulació del deute de les famílies més
vulnerables i les pràctiques abusives de les
empreses del sector energètic que han fet
servir pràctiques molt agressives contra les
famílies i a la pròpia administració pública
per aconseguir cobrar. En aquest sentit s’ha
participat activament de les campanyes
d’incidència política engegades per l’Aliança
contra la pobresa energètica per reclamar la
condonació del deute acumulat per part de les
companyies. Així s’ha intentat enfortir el lligam
amb moviments socials i organitzacions a

nivell europeu que treballen per posar el focus
en el model energètic com a principal causa
d’aquesta problemàtica trobant-nos en unes
jornades al novembre i compartint estratègies.
També s’ha engegat un ambiciós projecte a
nivell europeu on hi participem conjuntament
amb 7 països europeus i 9 organitzacions, amb
l’objectiu de posar el focus sobre els impactes
en gènere i salut de la pobresa energètica, des
de la perspectiva de l’empoderament de les
persones afectades. Per últim, s’ha contribuït
en la difusió de la problemàtica a través de
xerrades als barris d’Horta i Sagrada Família
amb la fi de formar tant a persones afectades
com a tècnics d’entitats que treballen amb
elles. També s’ha sensibilitzat a través del
l’obra de Teatre l’Apagada de l’impacte
diferencial en gènere d’aquesta problemàtica.
Activitats
Xerrades sobre drets energètics: el barri
com espai d’apoderament
El projecte Pobresa energètica zero:
apoderament
des
dels
barris
s’ha
desenvolupat conjuntament amb la FAVB i
l’APE i neix arrel del canvi de paradigma que
s’ha produït al llarg del últims anys entorn la
forma d’encarar la pobresa energètica a la
nostra ciutat i al conjunt de Catalunya i que a
dia d’avui té l’empoderament ciutadà com a

principal objectiu.
Perseguint aquest fi, el projecte s’ha dirigit
a dos col·lectius diferents: les pròpies
persones potencialment afectades i les
professionals que tenen contacte directe
amb elles. Així, s’han organitzat un conjunt
de tallers formatius en dos barris diferents
de Barcelona (Horta i Sant Antoni), en les
quals s’ha aprofundit en la problemàtica, les
seves característiques i conseqüències i s’ha
plantejat què pot fer cada col·lectiu per ferhi front. Així s-han realitzat 7 tallers: Taller
per a entitats del Tercer Sector (29 de març);
Taller a l’Espai de Conversa de Calàbria 66 (4
d’abril); Taller al Casal de Gent Gran d’Horta
(10 de maig); Taller a les Escoles Griselda (16
de maig); Taller amb entitats de Sant Antoni (6
de juny); Taller al Punt7 (13 de juny);Taller AVV
Horta (2 d’octubre).
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Presentació de la campanya europea
“Drets per a les persones, normes per a les
transnacionals”
Jornades gestió comunitària i nous models
de participació en els serveis bàsics. Visions
des del Sud i el Nord global
“La gestió comunitària de l’energia: democràcia
energètica i béns comuns” a càrrec de l’autora
Anaïs Varo Barranco i “Remunicipalització,
Participació i Democràcia. Anàlisi i eines per
a noves propostes de govern de l’aigua a
Catalunya” a càrrec de l’autora Edurne Bagué.
També Marco Aparicio de l’Observatori DESC
ens va parlar sobre la crisis dels serveis bàsics,
sobre quan i com participem sobretot en la
gestió de l’aigua i l’energia.
Durant la sessió vam poder conèixer diferents
experiències pel que fa a la gestió de serveis
bàsics de l’aigua com de l’energia al Nord i al
Sud Global. Aquestes experiències tenen com
a punt de partida altres formes d’entendre el
la relació entre la ciutadania i els operadors,
entre la societat civil i els poders públics. Es
tracta de pràctiques que obren la porta a altres
formes d’entendre la participació en la ciutat
o a la comunitat. Poden, per tant, ajudar a
generar, transformar o aprofundir en el debat
existent pel que fa a les estratègies vinculades
a una millor gestió dels serveis bàsics.
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El 31 de gener, conjuntament amb la campanya
Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
varem presentar la campanya europea “Drets a
les persones, normes per a les transnacionals.
Stop ISDS”.
L’acte va comptar primerament amb la
presentació del llibre “Mercado o democracia.
Los tratados comerciales en el capitalismo del
siglo XXI” de la mà d’Amaia Pérez Orozco i
Gonzalo Fernández.
I tot seguit es va presentar aquesta campanya
d’àmbit europeu contra els tribunals
d’arbitratge anomenats ISDS, el quals estan
vinculats als tractats de comerç i inversió.
En la campanya s’ha demanat a la UE i als Estats
membre eliminar aquests privilegis sortint
dels tractats de comerç i inversió existents

que continguin l’ISDS o un altre mecanisme
semblant, i a no signar nous tractats d’aquest
calat en el futur.
També s’ha demanat a la UE i els Estats
membre donar suport a l’establiment d’un
tractat vinculant de les Nacions Unides sobre
empreses transnacionals i altres empreses
pel que fa als Drets Humans i posar fi a la
impunitat corporativa. Perquè incloguin en
les seves lleis l’obligació de les empreses
transnacionals a respectar els drets socials,
econòmics i ambientals en totes les seves
activitats al món.

S’han seguit fent passis de l’obra de teatre
l’Apagada, co-creada entre Enginyeria Sense
Fronteres i Xucrut Teatre, la qual copsa 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.
Va haver un primer passi a l’Espai Jove Kesse
de Tarragona el 4 maig, i un segon el 20 de
setembre a la Lleialtat Santsenca.
Accions per a la sobirania energètica des
dels municipis. Proposta municipalista 2019

La campanya ha finalitzat amb el recull de més
de 800.000 firmes. I una setmana d’acció que
va tenir lloc al novembre, simultàniament a tot
Europa.
L’apagada: Ni set, ni fred, ni foscor

Seguint les conclusions tretes en la Trobada
Municipalista de la Xarxa per la sobirania
energètica de finals del 2018, l’any 2019
estaria regit per les eleccions municipals, i que
aquesta seria una bona oportunitat per tal de
realitzar incidència política per tal d’assolir la
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sobirania energètica des dels municipis.
Així durant els primers mesos de l’any
Enginyeria Sense Fronteres conjuntament
amb la Xarxa per la sobirania energètica,
l’Observatori del Deute en la Globalització,
l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Som
Energia i Som Mobilitat vam redactar la
proposta municipalista. Aquesta consta d’un
total de 14 accions pràctiques i recomanacions
orientades a institucions, partits i societat civil
per tal que aquestes emprenguin accions cap
a la sobirania energètica.
Un cop redactada es van fer presentacions
de la proposta municipalista a Barcelona,
Reus, Girona, Lleida, Sort, Santa Maria d’Oló,
Sant Quirze de Besora, Sevilla i Amsterdam.
La presentació de Barcelona va tenir format
de debat polític electoral, amb diversos
partits que es presentaven a l’Ajuntament de
Barcelona.
Gràcies a la labor d’incidència política feta a
posteriori, més de 40 diferents candidatures
municipals van incorporar total o parcialment
les propostes recollides en la Proposta
Municipalista 2019.
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La cançó de l’estiu “Quemadas por las
deudas”
El passat 25 de juliol l’Aliança contra la
Pobresa Energètica vam estrenar la cançó
de l’estiu “Quemadas por las deudas” com
a culminació d’una campanya de més de
2 anys per la condonació del deute de les
famílies que acumulen factures impagades
amb Naturgy i que l’empresa ha obviat durant
tot aquest temps. Durant aquests més de
dos anys de campanya es van fer diverses
accions de denúncia a les seves oficines
i seu a Barcelona per demanar reunions
efectives (fins i tot amb una acció de protesta
encadenant-nos durant més de 12 hores), així
com també es va participar a Madrid a la junta
anual d’accionistes, per explicar a l’empresa
i a l’accionariat que les seves polítiques de
vulnerabilitat no són suficients.
Després de que l’empresa girés l’esquena a
totes aquestes accions de desobediència civil
noviolenta, l’APE decideix traslladar el seu
missatge cantant i ballant, perquè si alguna
cosa no ens ha tret Naturgy és l’alegria i la
força per seguir exigint i exercint els nostres
drets.
“La borsa o la vida” Jornades sobre
transnacionals i feminismes
Els passats 11 i 12 d’octubre es van celebrar a

Les jornades a part de tenir perspectiva de
gènere, també tenien una forta perspectiva
des del Sud Global. Així, en totes les taules de
debat les ponents ens explicaven afectacions
i lluites tan del sud com del nord global.
Mostrant les similituds i diferències que
aquestes tenen.

la Lleialtat Santsenca les jornades “La borsa o
la vida. Transnacionals i feminismes”.
Aquestes jornades foren realitzades en el marc
de la setmana d’acció de la Campanya europea
contra els ISDS i en favor d’un tractat vinculant
per empreses transnacionals en matèria de
drets humans.
Aquestes jornades les vam organitzar des
d’ESF conjuntament amb altres entitats
destacades de Catalunya i internacionals,
tals com la Campanya catalana No als TCIs,
Ecologistes en Acció, Entrepobles, Ca la Dona,
Attac Acordem, CCOO, Setem i la Fundació
Rosa Luxemburg.
La voluntat d’aquestes jornades fou la
d’explicar els diferents impactes que tenen
arreu les transnacionals, especialment sobre
les dones, i també mostrar les resistències que
s’estan organitzant contra aquestes empreses.

Hi hagué presència de dones lluitadores des
de prismes molt diferents, així es van tractar
temes com la defensa del territori i dels cossosterritori, la lluita per l’habitatge digne, el món
del treball, la situació de les dones migrants,
l’economia feminista, l’experiència de la vaga
feminista…
En el marc de les jornades també es va
aprofitar per presentar l’estudi d’ESF,
Entrepobles i Ecologistes en Acció “A qui
beneficien els Tractactats de comerç i inversió,
una anàlisi amb perspectiva feminista”, així
com la campanya europea contra els ISDS.
Però no tot van ser debats i compartir lluites,
sinó que el divendres a la nit vam poder gaudir
d’un concert de la mà de Las Amigas de Yoli,
amb la seva cançó protesta i ecofeminista.
Per acabar les jornades, ens vam sumar a la
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manifestació contra el 12 d’octubre, “Som
resistència anticolonial”. Entenent el vincle
directe que existeix entre els tractats de
comerç i inversió i la lluita anticolonial, ja que
aquests no són més que noves formes de
subjugar els pobles del sud global.
Kick-off EmpowerMed
EmpowerMed va donar el tret de sortida el
passat setembre de 2019 i farà camí fins l’agost
de 2023, emmarcant-se dins la convocatòria
europea Horizon2020. Precisament a l’octubre
es va donar el tret de sortida al projecte amb la
primera trobada presencial dels participants,
que va consistir en diferents jornades internes
de treball, i en la que van participar prop de
20 persones membres de les diferents entitats
que formen part del consorci del projecte.
El projecte cobreix 7 països i 9 organitzacions
i té com a objectiu la reducció de la pobresa
energètica a les àrees pilot, amb un èmfasi
central en els impactes de gènere i en salut
d’aquesta problemàtica. La particularitat rau
també en que l’element innovador i bottomup del projecte: l’empoderament de les
persones afectades. El centre de la intervenció
es adreçar la pobresa energètica a través
d’assemblees col·lectives d’afectades, el

Memòria d’activitats 2019 · ESF

suport per a petites inversions en la millora de
les llars, o tallers sobre els impactes en la salut.
Els impactes i assoliments s’empraran per a
fer recomanacions i propostes en polítiques
públiques.

claus per garantir els drets davant situacions
de pobresa energètica al Sud i al Nord global.

Trobada internacional d’experiències i
pràctiques per una transició energètica
“Cap a la fi de la pobresa energètica”

Els dies 8 i 9 de novembre Rosa Luxemburg
Stiftung, Enginyeria Sense Fronteres (ESF),
Aliança contra la Pobresa Energètica (APE),
Trantsizio Energetikoa eta Demokrazia
(Tradener), Red de Mujeres por una Transición
Energética Ecofeminista (RMxTEE) i Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético (PxNME)
vam organitzar una trobada entre diferents
col·lectius i organitzacions que lluiten contra
la Pobresa Energètica al Sud i al Nord global.
Les jornades obertes al públic es varen iniciar

a la tarda de divendres i es van estendre
durant tota la jornada de dissabte amb més
de 100 persones inscrites. Hi van participar
organitzacions d’Europa i Llatinoamèrica
corresponents a 9 països diferents que van
poder compartir els seus contextos i lluites.
Els debats de les taules van tenir com a
punts focals l’emergència climàtica actual i
la urgència per debatre i construir propostes
col·lectives de transició energètica que siguin
justes, democràtiques, eco feministes i
anticapitalistes. Certament, una de les grans
conclusions va ser que la pobresa energètica
és conseqüència directa d’un model energètic
injust i insostenible i que, si volem caminar cap
a una transició energètica justa, no pot ser per
exemple amb projectes d’energia renovable
finançats per l’oligopoli energètic, ja que
representen la continuïtat de l’espoli al Sud
global. Per aquest motiu, construir i enfortir
aliances solidàries entre totes nosaltres des del
testimoni de les afectades ha de ser una de les

Guía Pobresa Energètica Zero: Apoderament
des dels barris
En el marc del projecte Pobresa energètica zero:
apoderament des dels barris s’ha desenvolupat
conjuntament amb la FAVB i l’APE una guia
didàctica que ha recollit els tallers per barris
per tal de poder replicar les xerrades a la resta
de barris de la ciutat.
Aquesta guia didàctica recull els fruits del
conjunt de xerrades del projecte i serveix com
a punt i seguit del mateix. La guia s’ha elaborat
amb la col.laboració d’ARC Mediació Ambiental
qui també ha participat en la mediació dels
tallers. La idea dels tallers fets al 2019 era que
servissin com a prova pilot d’un projecte molt
més extens per tal d’arribar a tots els barris
de la ciutat.
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Per aquest motiu, es publiquen 205 exemplars
i s´ha penjat als web de les tres entitats
participants amb accés lliure i gratuït amb
l’objectiu de donar el màxim d’autonomia a
les entitats interessades a l’hora de planificar
com replicar el taller al seu entorn.
Jornades Com garantim el dret a
l’habitatge i l’energia des dels muncipis?
Eines i dispositius innovadors per
aturar els desnonaments i els talls de
subministraments

en la pràctica els desnonaments i els talls de
subministraments. Durant la jornada van
participar més d’un centenar de persones
relacionades amb el tercer sector així com amb
el sector públic, amb una presència destacable
de tècnics municipals i treballadores socials.
També es va reflexionar sobre nous reptes a
nivell jurídic i social, per treballar conjuntament
sobre estratègies i polítiques que garanteixin
el dret a l’habitatge i els subministraments
bàsics garantits. Per últim, es va presentar
també les conclusions de l’estudi Precarietat
energètica i infància a la ciutat de Barcelona.
Participació al IIº Encuentro de la Red de
Mujeres por una Transición Energética
Ecofeminista

por una Transición Energética Ecofeminista
(RMxTEE), que va tenir lloc a Sevilla, i en la qual
van participar més d’una trentena de dones de
tot l’Estat. La RMxTEE és un col·lectiu de dones,
professionals, activistes, afectades, etc. que
treballen per la transició energètica, i que es
van reunir per primer cop a Bilbao entre el 2 i
el 4 de febrer de 2018.
Durant la trobada es van treballar temàtiques
de transició energètica amb visió ecofeminista
així com també es van compartir els punts forts
i els punts febles de la xarxa amb la intenció
de definir quins temes comuns hi ha, en què
i com volem actuar i incidir, així com les eines
per a cuidar-nos en la construcció col·lectiva
d’aquesta xarxa.
Conferència internacional “The Future
Is Public. Democratic Ownership Of The
Economy”

Els passats 28 i 19 de novembre van tenir lloc les
jornades: “Com garantim el dret a l’habitatge
i l’energia des dels municipis?”, en el marc
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i
conjuntament amb l’Observatori ODESC.
L’objectiu va ser debatre i compartir
experiències sobre mecanismes de protecció
del dret a l’habitatge i l’energia, per aturar
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Els passats 23 i 24 de novembre tres
voluntàries del grup d’Energia i Extractives
d’Enginyeria Sense Fronteres van participar
a la segona trobada de la Red de Mujeres

El 4 i 5 de desembre ens vam trobar activistes
i acadèmiques de tot el món a Amsterdam a
les jornades “The Future Is Public”. La trobada
fou en el barri popular de Bijlmermeer,
tradicionalment oblidat per les institucions,
i on hi conviuen més de 100 cultures
diferents, les quals lluiten contra el procés de
gentrificació del barri, pel dret a la vivenda i pel
dret a l’educació.
Les organitzacions hostes de la conferència
foren el TransNational Institute i De 99 Van
Amsterdam. I ESF érem una de les entitats
organitzadores, junt a desenes d’altres entitats
i moviments socials d’arreu del món.
La trobada va versar al voltant de la necessitat
de recuperar els serveis públics per al conjunt
de la població, sobre els diferents processos
i lluites de remunicipalització que tenim
arreu del món, i com això s’enfoca des del
que s’anomena com al “nou municipalisme”,
i sobretot com s’enfoca des d’una prisma
ecofeminista.
ESF vam aportar la nostra experiència i
trajectòria per a la recuperació dels serveis
bàsics, tan al Sud Global, com a Catalunya.
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Vam poder tenir l’oportunitat de parlar
sobre les Proposta Municipalista de la Xarxa
per la sobirania energètica, que en breus es
presentarà en anglès. On expliquem tot un
seguit de mesures que es poden prendre
per tal d’encaminar-se cap a la sobirania
energètica des dels municpis, des de l’òptica
de les institucions i/o els moviments socials.
Així com també vam poder aportar la nostra
visió i la feina que estem fent al voltant de la
comercialitzadora pública de Barcelona.

mateix temps ofereix eines i alternatives per
minimitzar aquest impacte i caminar cap a un
model socialment més just i més sostenible.
Enguany l’exposició s’ha dut dos cops a l’Espai
de Consum Responsable (gener i desembre) i
al novembre a l’Ateneu Fort Pienc, on va venir
acompanyat d’una xerrada sobre l’impacte de
la indústria del mòbil i la sobirania energètica.
També a través d’aquesta exposició s’ha
col·laborat amb Mobile Social Congress del
mes de febrer i la Fira de Consum Responsable
de Sabadell al desembre.

Finalment vam realitzar un taller sobre
ecofeminisme, el qual va ser molt ben rebt
i va tenir un notori èxit. Gràcies a això,
l’ecofeminisme va acabar sent un eix central
de la conferència i es va convertir en una de les
principals guies i mètodes a seguir definits per
les conclusions de les jornades.
Exposició “Què hi ha darrere el teu mòbil?”
L’exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?”
té per objectiu sensibilitzar, de forma visual
i agradable, sobre els diferents minerals
utilitzats per a la fabricació dels telèfons
mòbils –i majoria d’aparells electrònics-, la
seva procedència i el context socioeconòmic
i ambiental sota el qual s’extreuen. Al
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Execució 2019
177.625,29€
Finançadors
Ajuntament de Barcelona, Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Tarragona, Ajuntament de Girona,
Treballadors de l’Ajuntament de Girona
0,7%; Comissió Europea, Diners al carrer,
Àrea Metropolitana de Barcelona
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“...per la proximitat en la presa de decisions polítiques i, per tant,
la major capacitat d’influència que té la població sobre aquestes
decisions. Segon, la transformació del model energètic actual
(i que podem qualificar de centralitzat, fòssil, oligopòlic, injust
socialment i ambientalment, i patriarcal) vers un model distribuït,
renovable, democràtic, just i ecofeminista, demana un canvi
radical de la propietat , dels nous models de govern i, en definitiva,
de la priorització del usos reproductius i comunitaris de l’energia.”

“Els teus veïns potser s’il·luminen amb espelmes i tu no ho saps.
Potser abans d’arribar a aquesta situació, al seu lloc tu hauries
punxat la llum. Potser ho hauries fet per no deixar a les fosques els
teus fills, potser per poder cuinar i menjar una cosa calenta, potser
per no morir-te de fred, potser per dignitat. La majoria de gent que
pateix pobresa energètica no imaginava que passaria per aquesta
situació. Perquè estar en situació de vulnerabilitat és una cosa que
la majoria no espera ni pensa que viurà. ”

Article publicat a Catalunya Plural.
https://catalunyaplural.cat/ca/es-possible-reclamar-lasobirania-energetica-des-dels-municipis/

Article de la companya Mònica Guiteras publicat a El Periódico.
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20190113/els-teusveins-silluminen-amb-espelmes-i-no-ho-saps-electricitatpobresa-energetica-article-opinioe-monica-guiteras7240339html
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A continuació trobareu els vídeos que recullen les ponències
i debats de la Trobada internacional d’experiències i
pràctiques per una transició energètica: cap a la fi de la
pobresa energètica, realitzada els passats 8 i 9 de novembre a
Barcelona.
https://esf-cat.org/es/blog/2019/12/03/recull-ponenciestrobada-internacional-cap-pobresa-energetica/
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Aquest 2019 s’ha seguit amb el treball local
centrat a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) que s’havia iniciat el 2018
amb la Iniciativa Ciutadana. Si bé és cert que
la consulta queda en suspens per l’anul·lació
del Reglament de Participació -a causa de
l’ofensiva judicial del lobby de l’aigua- el
MAPiD aquest 2019 s’ha consolidat com a
moviment referent que lluita per una gestió
pública i democràtica a la ciutat i l’AMB.
El 2019 el MAPiD ha impulsat la campanya del
Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica
a l’AMB, que insta al Consell Metropolità a
considerar i garantir l’aigua i el sanejament
com a Dret Humà, a implementar un model
de gestió públic i democràtic, la creació d’un
Observatori Ciutadà i vetllar per la salut
ecosistèmica de les masses d’aigua que
alimentem la regió. El Compromís el 2019 ha
aconseguit l’adhesió de més de 2
0
0
organitzacions socials de l’AMB.
El maig de 2019 van tenir lloc les eleccions
municipals i catalanes, pel que s’ha fet un
treball d’incidència política de la mà de les
xarxes locals -MAPiD, Aigua és Vida, Ecologistes
en Acció i les federacions d’associacions de
veïns i veïnes- per tal de conèixer la postura
dels principals partits municipals i catalans
entorn la gestió de l’aigua i la concepció com
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a Dret Humà i bé comú. Aquesta tasca va
culminar amb la firma del Pacte Social per
l’Aigua Pública i Democràtica als municipis de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Mollet
del Vallès, Girona, Salt, Sarrià, Lleida i Igualada.
Tota aquesta feina anava encaminada a
preparar el camí cap a un nou model a l’espera
de la sentencia final del Tribunal Suprem (TS)
sobre la creació de l’empresa mixta Aigües
de Barcelona, controlada per la multinacional
Agbar.
El novembre de 2019 el TS va fallar a favor de
la tesi d’Aigües de Barcelona, validant el seu
procés de creació irregular i poc transparent.
Una sentència totalment inesperada, i que
obliga a repensar el full de ruta en aquesta
línia per l’any 2020.
A nivell de formació, el primer quadrimestre
de 2019 s’ha ofert una nova edició del curs
online d’Introducció al Dret Humà a l’Aigua i
el Sanejament a la Universitat de Girona. Els
mesos d’abril i maig ESF hem impartit el curs
presencial Construïm Sobiranies per estudiants
de la Universitat de Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya, que conté un
mòdul específic sobre la sobirania de l’aigua,
aprofundint en la dimensió democràtica i
d’apoderament ciutadà entorn l’aigua. També
hem participat de diferents cicles, jornades

i cursos que ofereixen entitats i universitats,
com el curs d’ATTAC Capitalisme verd: una via
morta o la ja habitual presentació de la nostra
feina als estudiants de ciències ambientals de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
En l’àmbit municipal, s’ha donat continuïtat
a la campanya Som Aigua amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
(FCCD). La campanya s’ha dut a terme a
diversos municipis de Catalunya a través dels
espectacles al carrer, i en especial al Prat de
Llobregat i a Montornès del Vallès mitjançant
diferents activitats de sensibilització com
exposicions sobre el Dret Humà a l’Aigua i
al Sanejament (DHAS) 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.
Pel que fa al municipi de Sant Cugat del Vallès,
s’ha mostrat l’exposició Les defensores de
l’Aigua al País de la Pluja a diferents ubicacions
del municipi i s’ha treballat en la creació i
estrena a La Floresta del teatre-fòrum que
porta per títol Què hi ha darrere d’un got
d’aigua?. A Santa Coloma de Gramenet el
2019 s’ha pogut veure l’espectacle Matito i la
Gota d’Aigua en el marc de les jornades Obrint
Fronteres. A més a més, hem seguit oferint els
espectacles Els exploradors de l’aigua i Matito i

la gota d’aigua a municipis com Sant Pere de
Ribes, Sant Boi de Llobregat i Sant Adrià del
Besòs, espectacles que són en si mateix una
eina de sensibilització per entendre l’aigua
com a bé comú que cal preservar i com a dret
humà que cal garantir.
Aquest any també hem seguit participat de
fires i paradetes, amb l’objectiu de divulgar
la nostra feina i fer arribar el nostre discurs
arreu. Hem muntat paradetes durant la
diada de Sant Jordi d’enguany, al festival de
marees i moviments socials de Barcelona o
participant de les jornades reivindicatives de
joves pel clima que organitza Santa Coloma de
Gramenet, així com a moltes fires d’entitats de
cooperació del territori català.
Com és habitual, aquest 2019 també hem
continuat realitzant diferents actes públics
de sensibilització, incidència i formació.
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de la construcció d’hidroelèctriques.
Destaquem el gruix que ha pres tot el
seguit d’activitats fetes en el marc de la
setmana del Dia Mundial de l’Aigua de 2019.
Actes i jornades amb l’objectiu de formar,
sensibilitzar i incidir en la importancia que
pren l’aigua i el sanejament com a vector del
desenvolupament i per tant com a clau en la
cooperació internacional, com a dret humà,
com a bé natural que cal preservar i com a
servei públic que cal democratitzar.
A nivell de xarxes catalanes, el 2019 s’ha
consolidat la participació a l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP),
on participem de la comissió executiva. Amb
l’AMAP s’han organitzat jornades conjuntes
com la Jornada Internacional per l’Aigua
Pública realitzada el 22 de març de 2019.
En l’esfera internacional, s’ha mantingut
el compromís amb les nostres xarxes de
treball i defensores de DDHH. S’ha participat
activament del European Water Movement
(EWM) assistint a un congrés nacional
organitzat pel Forum Italià de l’Aigua i
participant d’una campanya internacional
dirigida als consolats serbis demanant que
s’aturi la degradació del paratge natural d’Stara
Planina, per la pressió ambiental i econòmica
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També
s’ha
participat
a
congresos
internacionals com els congrés anual de
l’European Public Service Union (la federació
europea de sindicats de serveis públics) a
Dublin, el juny de 2019, participant del panell
Privatisaion, Public-Private Partnerships and
private finance: winning the battle for a quality
public services, així com s’ha co-organitzat
la conferència internacional sobre serveis
públics a Amsterdam l’últim mes de 2019
organitzat per el Transnational Institute (TNI)
amb el títol The Future Is Public. Democratic
ownership of the economy.
Activitats

2019, concretament a la seu de la Gwopa/
UN-Habitat. L’objectiu de la jornada va ser
el d’exposar les experiències en cooperació
tècnica, tant la que es fa des dels operadors
públics espanyols, com les que es fa des dels
fons municipals de diferents comunitats
autònomes i la seva contribució a l’ODS 6. A
més a més es va comptar amb la presència de
la GWOPA i de l’AECID a través del Fondo del
Agua, fet que va permetre avançar de forma
estratègica entre tots els actors presents a
la jornada en la construcció de partenariats,
mobilitzant coneixement i capacitat tècnica
per garantir el DHAS arreu.
Jornada Internacional per l’Aigua Pública i
Democràtica.

Jornada tècnica: l’acompliment de
l’Agenda 2030 des de la cooperació
municipal i els operadors públics d’aigua.

Aquesta jornada va tenir lloc al recinte
modernista de Sant Pau el dia 21 de març de

Agua Pública (RAP), plataformes i associacions
de les quan en participem i en formem part,
vam organitzar la Jornada Internacional per
l’Aigua Pública i Democràtica. Amb l’objectiu
de posar en comú experiències catalanes,
estatals i internacionals de remunicipalització
amb la intervenció de destacades ponents
com són Ellen List i Meera Karunananthan.
Així mateix, es van donar a conèixer des de
les perspectives dels moviments socials,
operadors i governants les experiències i els
reptes de futur d’aquest nou model de gestió
pública i democràtica.

El 22 de Març a Barcelona, Dia Mundial
de l’Aigua, Aigua és Vida, l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP),
l’Associació Espanyola d’Operadors Públics
d’Abastiment i Sanejament (AEOPAS) i la Red
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Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia
dels ponents, a la fila 0 es va comptar amb
la participació de representants de partits
polítics i sindicats de l’AMB.
Taula rodona - la gestió pública i
democràtica de l’aigua a Barcelona.

Amb aquest acte a l’Ateneu Barcelonès el
14 de maig de 2019, abans de les eleccions
municipals, es va realitzar un acte de reflexió
sobre com és la gestió de l’aigua a Barcelona
i quines son les propostes per un nou model
basat en el dret humà, la democràcia, el bé
comú i l’accés universal sense discriminació.
Durant l’acte, Joan Gaya va fer un recorregut
històric per la gestió de l’aigua a Barcelona;
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
va denunciar la vulneració del Dret Humà a
l’aigua per moltes famílies de la ciutat. Aigua
és Vida va detallar el negoci d’Agbar amb
l’aigua i la falta d’informació i transparència; i
la Taula de l’Aigua de Terrassa va oferir posar
llum a la sessió explicant la seva experiència
amb l’Observatori Ciutadà de l’Aigua. A més
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Jornada tècnica: Aliances públiques i
comunitàries per a garantir el DHAS en un
context d’emergència climàtica.

En una primera part, la jornada celebrada al
pati Llimona de Barcelona el 20 de novembre
de 2019, va permetre posar en contacte a
operadors públics interessats en posar en
marxa cooperació tècnica amb la GWOPA,
que va mostrar el programa de finançament
que li ha encarregat la Direcció General de

Cooperació Internacional de la Comissió
Europea per executar partenariats públics.
Posteriorment es van mostrar experiències
i opcions de fer cooperacions tècniques
entre municipis i finalment es van exposar
experiències público comunitàries com a eina
per garantir el DHAS i la participació a tot arreu,
amb la participació de les nostres contraparts
a Equador i El Salvador, l’Observatori de
l’Aigua de Terrassa i la iniciativa Global Blue
Communities. La jornada es va desenvolupar
sota la nova mirada d’emergència climàtica i va
servir per impulsar nous partenariats i noves
cooperacions tècniques per part operadors
i ajuntaments interessats en començar a
cooperar amb el seu personal, integrant
aquesta problemàtica evident del canvi climàtic
que cal tractar per cumplir l’ODS 6.
Presentació del llibre i debat sobre Una
victòria contra les multinacionals d’Anne Le
Strat.

El novembre de 2019 vam portar l’Anne Le Strat
a Barcelona. L’acte principal fou la presentació
de la traducció del seu llibre Una victòria contra
les multinacionals, que detalla el pols a pols
en la lluita per recuperar la gestió de l’aigua
a la ciutat de París. Un procés que ha generat
precedents per altres municipis, i que és tot un
èxit pel que fa als beneficis socials, econòmics
i ambientals. El llibre incorpora un nou capítol
escrit per la Míriam Planas i el Quim Pérez, que
relata l’estat de la gestió de l’aigua a Catalunya
i l’Estat Espanyol. La presentació es va fer a la
seu de CCOO Catalunya, i vam comptar amb
l’Anne, la Míriam i la Meera Karunanthan,
directora del projecte Blue Planet Project i
membre de Council of Canadians.
Conferència internacional The future is
public. Democratic ownership of the economy
a Amsterdam.
El 4 i 5 de desembre de 2019 ens vam trobar
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Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia
Global Water Operators’ Partnership
Alliance (GWOPA - UN-Habitat).
Pel que fa a les xarxes i actors internacionals
continuem participant al comitè director del
Global Water Operators’ Partnership Alliance
(GWOPA) com a representants de la societat
civil. Aquest any es va celebrar al Ministerio
de Fomento a Madrid. Es van presentar
les activitats realitzades fins llavors i el pla
estratègic a seguir a tots els membres, tant
presents com online. A més a més, durant tot
l’any hem estat treballant estretament amb
l’oficina situada al recinte modernista de Sant
Pau de Barcelona per tal d’establir sinergies,
tant en actes conjunts com en futures
col·laboracions.

activistes i acadèmiques de tot el món a
Amsterdam a la conferència internacional
The Future Is Public. Democratic ownership of
the economy. Vam presentar la campanya de
remunicipalització de l’aigua a Barcelona i
Catalunya, i també des de la Taula de l’Aigua
de Terrassa es va presentar l’experiència
de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa. I
conjuntament vam presentar un article sobre
aquesta experiència de democratització de
l’aigua, que va ser un dels 15 working papers
aportats per a la reflexió durant la conferència.
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Execució 2019
150.277 €
Finançadors
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), Ajuntament
de Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(MAEC), Universitat de Girona.
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Comunicació
L’any 2019 ha suposat la incorporació d’una
nova persona a l’equip de comunicació i com
a conseqüència un augment de les hores
dedicades per aquesta tasca d’estructura
interna, passant de 20h a 30h setmanals.
Gràcies a aquest canvi s’ha pogut treballar
amb més qualitat i assolit més objectius pel
que fa a la comunicació de l’entitat, els seus
valors, els seus projectes i activitats.
Com de costum, el treball de les campanyes
del nord ha estat dels més exigents a nivell
comunicatiu, donant difusió i cobertura a les
diferents activitats que es realitzen, ja sigui
com a ESF, conjuntament amb altres entitats
o dins d’algunes de les plataformes de les
quals formem part. També es realitza una
important feina de difusió pels nostres canals
de comunicats i continguts per tal d’incidir
amb el nostre discurs a l’agenda pública.

Pel que fa a la campanya d’Energia i
Extractives, s’ha fet suport comunicatiu a tant
a les activitats puntuals com a les jornades
de més envergadura entre les que podem
destacar les Jornades Internacionals “Cap
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a la fi de la Pobresa Energètica”. A nivell
de contingut s’han publicat materials com
l’Esferes 23 La gestió comunitària de l’energia
o la Guia Pobresa Energètica Zero. També

s’ha donat molta difusió a l’obra de teatre
social l’Apagada, amb un nou tràiler i que al
2019 va guanyar el premi del Germinador
Social de Som Energia i Coop57. La xarxa en
al que participem més directament, també pel
que fa a la comunicació, és l’Aliança contra la
Pobresa Energètica. Entre d’altres, aquesta
col·laboració va donar com a resultat el
llançament del videoclip “Quemadas por las
deudas”.
Quant a la campanya d’aigua, també s’ha fet
difusió de les diferents activitats i campanyes

que s’han realitzat, en aquest cas moltes
d’elles al voltant del Dia Mundial de l’Aigua.
També a través de la campanya SomAigua,
amb els materials i activitats propis que es
recullen al seu web. Durant el 2019 es van
publicar materials com els estudis ESFeres24:
Remunicipalització, participació i democràcia o
el Esferes21 Endeutament i Dret Humà a l’Aigua
i al Sanejament. A més, durant aquest 2019

s’ha realitzat la major part de la investigació
de la Beca Devreporter, un projecte de
finançament europeu que ens ha permès
conèixer en profunditat el negoci de l’aigua
a Mèxic i elaborar materials periodístics que
serien publicats el 2020. També donat suport
a les diferents campanyes de plataformes
com Aigua És Vida o el Moviment per l’Aigua

Pública i Democràtica. Ens hem implicat molt
en el disseny de la campanya comunicativa
de resposta a la sentència sobre la gestió de
l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
participant en la creació de materials com
un vídeo d’animació explicant l’estafa de la
creació de l’empresa mixta.

Els projectes que desenvolupem a diferents
països del Sud Global són una pota fonamental
de l’entitat i hem treballat per, tot i la distància,
aconseguir el seguiment comunicatiu que
mereixen. Hem dissenyat un nou protocol
per la comunicació dels projectes al Sud que
ha donat el seu resultat amb un augment
de la quantitat i la qualitat de la informació.
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Comunicació
Pel que fa al Programa de Coneixement de
la Realitat no només hem fet difusió de les
convocatòries sinó que també hem participat
del seguiment del voluntariat amb tasques
específiques de comunicació durant la seva
experiència. En darrer lloc també ens hem fet
ressò de les diferents accions a Catalunya per
donar a conèixer els projectes al Sud, com fires
i taller, entre les que volem destacar l’estrena
al desembre del documental “Nugkui, espíritu
del cacao” produït pel grup Perú d’ESF.

minicampament del juliol o el campito de
l’octubre. Hem mantingut la campanya de
Sant Jordi, aquest any amb una il·lustració
d’Ivonne Navarro, acompanyada en aquest
cas d’un llistat de llibres recomanats pel
voluntariat de ESF. També hem tornat a
llançar una campanya abans d’acabar l’any,
destinada a enviar els millors desitjos per
l’any entrant, des d’una mirada de Justícia
Global. Totes dues campanyes han tingut un
gran impacte del qual estem molt satisfetes.
També durant el 2020, i a través del programa
Garantia Juvenil que ha permès incorporar una
persona amb aquesta funció, s’ha començat a
dissenyar la reestructura de la comunicació
interna de l’entitat, tant a nivell tecnològic com
organitzatiu.

• A aquestes xarxes socials cal afegir els
seguidors del nostre canal de telegram, 77 el
desembre de 2019 i les persones subscrites
al nostre butlletí, 527 en aquella data.
Pel que fa al trànsit de la web, el nombre de
sessions al 2019 va ser de 23404, el que suposa
un augment del 35% respecte a l’any anterior.

Xifres

Finalment, també s’ha realitzat totes les
tasques
de
comunicació
organitzativa
necessàries per a l’entitat, com la comunicació
dels espais de participació com assemblees, el
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En acabar l’any 2019, Enginyeria Sense
Fronteres acumulava 6.508 seguidores en les
seves diferents xarxes socials, el que suposa
un increment del 16.9% respecte a un any
abans. Aquestes seguidores es distribueixen
de la següent manera:
• A Facebook teníem 2037 seguidores que al
llarg del 2019 van fer 5.806 interaccions amb
les nostres publicacions.
• A Twitter la quantitat de seguidores era de
3180 i les interaccions al llarg de l’any van
ser 8.886.
• Instagram és la xarxa social amb un
major creixement, arribant al desembre
a 687 seguidors i acumulant l’any 1420
interaccions.
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Informació econòmica
Al any 2019 la despesa total d’ESF ha estat de
1.301.000 euros. Amb el següent repartiment:
• Despeses Sud: 775.000 euros
• Despeses Nord: 310.000 euros
• Despeses administració i comunicació:
216.000 euros (*)
(*) Aquí s’inclouen els indirectes atorgats als
diferents projectes i no dintre de despeses Sud
i Nord. Es ressalta, perquè al llarg d’aquesta
memòria dintre del pressupost de cada projecte
es contemplen els indirectes corresponents.
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 (5%), El
Salvador (23%), Moçambic (21%), l’Equador
(9%) i Assessories (2%) el que representant el
60% de la despesa total.

INGRESSOS
FONS PÚBLICS
Generalitat

DESPESES
1.015.248

79,30%

186.500

14,57%

Perú

58.555

4,50%

El Salvador

297.923

22,90%

774.466

59,54%

Moçambic

267.272

20,55%

Equador

119.881

9,22%

30.835

2,37%

Ajuntaments i
Diputacions

553.211

43,21%

Administració
espanyola

275.537

21,52%

FONS PRIVATS

173.024

13,5%

PROJECTES NORD

310.392

23,86%

2.850

0,22%

Campanya d'energia i
indústries extractives

160.115

12,31%

Altres donacions

68.952

5,39%

Campanya d'aigua

150.277

11,55%

Col.laboracions
amb altres col.
lectius

101.222

7,91%

ADMINISTRACIÓ/
COMUNICACIÓ

215.969

16,60%

Quotes de socis/es

53.462

4,2%

Ingressos per
activitats

38.437

3,0%

Interessos i
extraordinaris

166

0,01%

Col·legis i
Universitats

Assessories Tècniques

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
12%, i la campanya d’aigua amb un altre 12%
del pressupost total.

executats i l’administració general de l’Estat
el 21%.

Quant als ingressos, el 79 % correspon a
fons públics. Destaquen, amb un 43%, les
subvencions d’ajuntaments i diputacions,
la Generalitat finança el 15% dels projectes

Els fons privats han arribat al 14% del total
d’ingressos amb un 5% de donacions i un 8%
de col·laboracions amb altres col·lectius sent
la font de finançament amb mes creixement.
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PROJECTES SUD

TOTAL INGRESSOS 1.280.336 €

TOTAL DESPESES 1.300.827 €
RESULTAT -20.491 €

atorgades directament o en col·laboració amb
altres entitats, al 2019 s’ha arribat als 1.137.000
€. Ha estat per sota del 2017 i 2018, però per
sobre del 2016, any on s’experimentà una
davallada de les subvencions de la Generalitat
de Catalunya i de l’AECID.
Com dèiem abans veiem un augment de
col·laboracions amb altres col·lectius on podem
ressaltar al 2018 els conveni aconseguit amb
Mundubat i al 2019 amb el projecte europeu
Horizon i amb Justícia Alimentària Global
(JAG-VSF). El Conveni amb l’Observatori DESC
de l’Ajuntament de Barcelona s’inclou dintre
d’Ajuntament i diputacions a la informació
econòmica que aquí es comenta.
Finalment dir que s’està elaborant aquesta
memòria en plena crisis pel Covid19, sense
poder valorar l’impacte en la vesant econòmica
per al futur mes immediat. Però més que mai es
compta amb la força de la gent que forma ESF.

Dintre de les donacions es contemplen els
valoritzats amb un valor de 61.000 € son les
aportacions amb hores o aportacions dels
voluntaris.
Un punt feble de l’entitat continua essent
la baixa contribució de fons propis al seu
finançament: les quotes de socis representen
el 4% i els ingressos per activitats el 3%.
Fins aquí es fa referència al pressupost
executat. Tot parlant de les subvencions
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Informació econòmica
Origen dels recursos

Destinació dels recursos

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

PROJECTES SUD

2010

612

37

3

28

PROJECTES NORD

2011

591

28

3

24

ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ

2012

599

33

3

21

QUOTES DE SOCIS/ES

2013

529

27

3

12

INGRESSOS PER ACTIVITATS

2014

490

29

2

13

INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

2015

466

24

2

13

2016

513

24

3

14

2017

512

24

1

15

2018

503

19

2

16

2019

494

28

3

23

4,2%
13,5%

3%

16,60%

0,01%

23,86%
79,30%
FONS PÚBLICS
FONS PRIVATS
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59,54%
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Informació econòmica
Execució Total

Evolució del nombre de persones associades
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Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
telegram.me/ESFCatalunya
/ESFCatalunya
www.esf-cat.org

