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Som ESF

Les persones que formem part d’Enginyeria
Sense Fronteres creiem en la justícia social, en
la participació i en que un canvi és possible,
per això cadascuna de nosaltres, sigui com a

Som 482 Som 45
persones associades

persones voluntàries

Som 20

persones treballadores

sòcia, com a voluntària o com a contractada,
ens hi dediquem amb tot el convenciment de
què un món millor és possible.
Participem d’ESF amb determinació. no ens
resignem amb les injustícies del nostre món.
A ESF hem trobat un espai on cada euro, cada
minut, cada idea invertida té com a objectiu
garantir l’accés als serveis bàsics per a tothom.
Els reptes assolits al llarg de la nostra història
i els que vindràn son el motor que ens fan
cada dia encarar la nostra tasca amb il·lusió,
sabem que una societat internacional justa,
que es desenvolupi sense excloure ningú,
tot construint i posant en pràctica els drets
humans fonamentals, econòmics, socials i
culturals, individuals i col·lectius arreu del món
és possible!
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Junta Directiva 2020
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.
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Projecte a El Salvador

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
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.
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.
El projecte s’ubica en quatre departaments:
1. La Libertad, on es troben els 14 sistemes
associats a la xarxa ASAPS.
2. Cuscatlán, on es troben els 34 sistemes
associats a la xarxa AGUASUCHI.
3. Chalatenango, on es troben els 29 sistemes
associats a la xarxa ADINASANUCO i els 29
de ADASACH.
4. Ahuachapán, on es troben els 17 sistemes
associats a la xarxa ADEAGUA.

govern de Bukele el 18 de març de 2020 sobre la
suspensió de pagaments de subministraments
bàsics ha afectat al desenvolupament del
projecte, tenint que desviar alguns fons
previstos per mitigar anys majors en les Juntes
d’Aigua.
Les activitats i objectius complerts el 2020 són
els següents:
Innovació administrativa: Havent fet un
anàlisi del procés administratiu de les Juntes
d’Aigua amb l’objectiu d’identificar millors
tecnologies en la gestió comunitària, es va
desenvolupar l’aplicació mòbil anomenada
AIGAR per optimitzar els processos de
facturació i consulta de dades. Durant el
2020, AIGAR s’ha millorat i actualment té les
següents funcionalitats:
• Creació d’un document de càlcul per a la
gestió de consums i rebuts.
• Creació automàtica de les factures. Aquest
mètode pot ser distribuït a altres Juntes
d’Aigua, ja que està permetent l’estalvi de
temps (8 hores) en l’elaboració dels rebuts.
• Elaboració d’una nova factura, imprimintne una per a l’usuari, la resta en línia. Això
permet la reducció de paper per part de la
Junta d’Aigua.

Cal destacar que les mesures anunciades pel
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Projecte a El Salvador

Aplicació de solucions integrals i innovadores per a la
sostenibilitat i la bona gestió dels sistemes comunitaris
d’aigua a El Salvador
• Llistat d’usuaris ordenables pels dos criteris:
alfabètic i ordenat habitual del recorregut.
• Lectura de consums. Inclou informació com
el número de comptador, consums anteriors
i tarifa aproximada.
Per incorporar aquestes millores s’han realitzat
sessions formatives per a l’elaboració de la
facturació. Es va elaborar material explicatiu
per a l’ús de l’aplicació que va consistir en:
• Manual complet explicatiu
• Videos pas a pas sobre:
• Realitzar lectures amb AIGAR-lecturas.
• Realitzar la facturació
• Realitzar consultes: consultar la factura
d’un soci, consultar les característiques
d’un soci, consultar els consums del mes
• Manual pas a pas
Els primers dos materials van ser elaborats per
iCarto, i el Manual pas a pas va ser elaborat per
les persones voluntàries d’Enginyeria Sense
Fronteres.
Innovació associada: Ja estava formada
l’ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
DE
COMERCIALIZACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y
ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE SERVICIOS
DE AGUA LAS GOTITAS DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, AGUACOOP de R.L., amb la
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participació de 19 associats fundadors,
pertanyent a les 3 Xarxes de Juntes d’Aigua.
Dentro del Consejo de Administración se
cuenta con la representación de 3 mujeres.
S’ha elaborat del Pla de Negocis de l’Associació
Cooperativa, que permet identificar la viabilitat
econòmica i les capacitats de comercialització
i aprofitament de materials, així com la
prestació de serveis tècnics per a sistemes
d’abastament d’aigua comunitària.
Innovació tècnica: El 2019 es va realitzar el
Pla d’eficiència energètica per a 5 sistemes
d’aigua comunitaris, on es van definir els
problemes causants de la baixa eficiència
dels sistemes d’aigua. També s’identifica
els 25 sistemes d’aigua a implementar un
model d’eficiència i eficiència per a una millor
operació dels seus sistemes. En 2020 es fa una
sistematització de diagnòstic per a l’elaboració
dels Plans d’eficiència dels 20 sistemes d’aigua
restants. Per verificar l’exercici i la situació de
les Juntes d’Aigua, es fa ús d’uns indicadors
estàndards, classificats en:
• Indicadors tècnics
• Indicadors comercials, financers i contables
• Indicadors administratius
L’anàlisi dels indicadors ajuda a determinar

l’oportunitat d’estalvis potencials, exhibeix les
grans falles i condueix a realitzar un diagnòstic
de sistema que utilitza l’organisme operador.
El diagnòstic llença una sèrie de relacions
existents entre les unitats i direccions
de l’organisme susceptibles a millorar, i
s’identifiquen els punts crítics organitzatius,
tècnics i comercials per millorar per mitjà de
la inversió en accions. Aquestes accions es
plasmaran al Pla de Reestructuració i Millora
d’Eficiències.
El dia Internacional de la Terra, el 22 d’abril, es
va celebrar l’acte de cloenda del projecte.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Agrupació amb ICARTO
Pressupost
142.610 €
Termini
1/1/2019 - 22/04/2021
Desemborsament 2020
142.610 €
Finançador
AECID
Comité Catalán de Ayuda al Refugiado
DipSalut Girona
Ajuntament de Manresa
Aport d’ACUA
Aport d’ iCARTO
Aport d’ESF
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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
Aquest projecte que es va iniciar a principis
de 2019 té com objectiu promoure, en les
zones rurals de El Salvador, la construcció
d’una societat amb equitat de gènere. Per a
això es treballa per a enfortir les capacitats i
ampliar les possibilitats per a que 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.
El projecte compta amb un component
d’Educació per al Desenvolupament. Aquesta
estrategia es basa, per un costat, en la
intencionalitat d’augmentar el coneixement i la
solidaritat de la població espanyola en general
cap a les dones rurals i camperoles, tant de
El Salvador com de l’estat espanyol, a través
de la realització i divulgació de informació
i coneixement, així com de la posada en
marxa de campanyes de sensibilització sobre
la situació que viuen diariament les dones
rurals. Per una altra banda, es realitzaran
processos d’empoderament i formació, així
com de incidencia 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 de El Salvador i de les
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correspondències al nostre context.
Aquest projecte es realitza en conveni amb
la Fundació MUNDUBAT, la qual actua
com entitat líder, en articulació estratègica
amb altres organitzacions de societat
civil i moviments socials. Com a sòcies
salvadorenques es troben la Asociación
Nacional de Trabajadores Agropecuarios
(ANTA), la Asociación de Mujeres Mélida Anaya
Montes (MAM o Las Mélidas) y la Federación
de Cooperativas de la Reforma Agraria
Región Central (FECORACEN). Altres tres
organitzacions salvadorenques actuen com a
colaboradores: Asociación Comunitaria Unida
por el Agua y la Agricultura (ACUA), Asociación
Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA)
y Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito,
Aprovisionamiento y Comercialización de
Productores de El Salvador (ACAPRODUSCA).
La presente 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 de El Salvador.
• Santa Ana (Coatepeque i El Congo),
• La Paz (Tapalhuaca, Santiago Nonualco, San
Rafael Obrajuelo i Zacateocoluca),
• Sonsonate (Izalco, Nahuizalco i San Julián) ,
• San Salvador (El Paisanal),
• La Libertad (San José Villanueva, Puerto La

Libertad, Tamanique, Jicalapa i Chiltiupan).
En el 2020 s’han realitzat les següents
activitats:
Activitat:
Crear
i
enfortir
xarxes
d’Administradores de Sistemes d’Aigua
rurals
Enfortiment de la Asociación Cooperativa
de Aprovisionamiento, Comercialización y
servicios técnicos La Gotita de R.L. identificada
com AGUACOOP de R.L.
Es va elaborar el Pla de Negocis de la
Cooperativa mitjançant un estudi de mercat i el
disseny d’unes estratègies de comercialització
en el pla de negocis.
Activitat: Campanya La lucha por el Agua
Es va posar en marxa la Asociación Cooperativa,
desenvolupant totes les eines necessàries
per a acreditar la legalitat de la cooperativa
davant el Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo i per a l’adequat funcionament de
l’associació.
El seguiment del pla de treball de la cooperativa
i les reunions de l’Assemblea i el Consell
d’Administració i Junta de Vigilancia han
permès la presa de decisions per assegurar el
bon funcionament de l’associació.

Aquesta campanya fa al·lusió al rol protagònic
que desenvolupen les dones administradores
i defensores dels sistemes d’aigua rurals,
encara quan tenen molts factors en contra:
discriminació i deslegitimació del seu treball
per actors externs, fins i tot en alguns casos
pels membres de la seva mateixa comunitat o
en casos més extrems per membres de la seva
família.

7

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

Durant el 2020 s’han elaborat 6 vídeos curts
amb testimonis o històries de vida de les
dones que gestionen els seus sistemes d’aigua
i també enfrenten a diferents megaprojectes
que afecten el dret humà a l’aigua de la seva
comunitat.
També s’ha treballat en l’abast de la campanya
a través de fotografies de suport preses
per diferents representants de les Mesas
Territoriales que van ser difoses en les xarxes
socials del Foro del Agua.
Activitat:
Mobilitzacions
commemoratives
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en

dates

Es van realitzar 2 mobilitzacions en el marc
del Dia Interamericà de l’Aigua en el mes
d’octubre. Aquestes mobilitzacions van
comptar amb la participació de les Mesas
Territoriales de la Zona Norte de San
Salvador, la Mesa Territorial de la Cuenca
del Río Jiboa, la Mesa de Coordinación
Nacional del Foro del Agua i el col·lectiu
“Salvemos Valle del Ángel”.

permís ambiental atorgat pel MARN. S’han
presentat sol·licituds d’informació pública,
demandes de inconstitucionalitat i peticions
per a que la Sala del Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de resposta a la
presentació del recurs d’inconstitucionalitat.

Activitat: Realització de fòrums amb
mesas territoriales del Foro del Agua
Es van realitzar 3 forums en els que es
va abordar les noves narratives definides pel
Foro del Agua dins del seu pla de incidencia
2020-2024: la injusticia hídrica, cicle hidrològic
vs cicle hidrosocial, la conca hidrosocial,
l’especulació inmobiliaria, la crisis civilitzatoria.
• Forum del 25 gener 2020: Principis de
l’ecologia política i els reptes del moviment
social per aconseguir la sostenibilitat
ambiental.
• Forum del 22 febrer 2020: L’ecologisme
popular com una alternativa a la crisis
civilitzatoria.
• Forum del 7 març 2020: El paper del modelo
neoliberal per alimentar el capitalisme en
les crisis ecològiques.

Activitat: Promoció i seguiment a demandes
ambientals per conflictes territorials
relacionats a l’ús de l’aigua
Seguiment de les demandes ambientals:
durant gener i febrer es van fer accions
de incidencia davant l’emergència per
l’abastament d’aigua en pèssimes condicions
de qualitat, conferències de premsa,
presentació de peces de correspondència,
recomanable per a la destitució de funcionaris
d’ANDA i MINSAL per no resoldre la crisis.
També s’ha fet el seguiment a la resolució de
la Sala del constitucional davant la petición del
Foro, de declarar inconstitucional el Conveni
ANDA- Dueñas per atorgar 200 litres/segon
d’aigua al projecte Ciudad Valle del Ángel i el

Es va treballar en la documentació de conflictes
ambientales que ja s’havia dinamitzat
anteriorment: Els casos de la Laguna del Gallo i
de la comunitat San Antonio La Loma, ambdós
en el departament de La Paz. El primer és
un cas presentat per la Mesa Territorial de
la Cuenca del Río Jiboa en 2018, i del qual el
Jutjat Ambiental ha emès mesures cautelars
que encara no s’han complert, raó per la
qual ha remitit el delicte de desobediència de
particulars a la Fiscalia. Aquest cas consisteix
en la sobreexplotació de l’aigua per l’empresa
Green Energy de la familia Bahía per a la
producció en un inici, de zacate King Grass
i posteriorment canya de sucre, arribant a
la desaparició de la laguna El Gallo i en la
actualitat posant en perill l’abastament del
sistema d’aigua comunitari del Cantón La
Longaniza al municipi de San Juan Nonualco.
Presentació davant el Jutjat Ambiental com
nous casos la construcció d’una granja de
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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
porcs i aus al municipi de Suchitoto, que es
va començar a instal·lar durant el període
de quarentena domiciliar, aprofitant la
desmobilització de la població, i l’operació
il·legal de dues pedreres al municipi de Rosario
de Mora, que afecta a vuit comunitats dels
municipis de Rosario de Mora i La Libertad,
amb la contaminació de l’aigua del Río El
Muerto.
Sistematització de conflictes emblemàtics: Es
va realitzar un document de sistematització
de tres conflictes emblemàtics que han estat
dinamitzats pel Foro del Agua en els territoris:
1. Sobreexplotació d’aigua i afectació a la junta
d’aigua ARAS al municipi de Suchitoto per la
empresa Textufil, en aquest cas es va definir
com eix de sistematització la violència contra
les dones del sistema d’aigua.
2. El cas del Valle del Ángel, en el que es
va abordar el tema dels mecanismes
d’articulació i aliances.
3. El cas en contra de l’empresa Gravas del
Pacífico-Blokitubos, en el que es va analitzar
les resolucions de les institucions de l’Estat
amb competència en aquests dirimir sobre
aquests conflictes.
Impactes en el dret humà a l’aigua en la zona
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rural durant la pandemia: Es van analitzar
casos de comunitats que no compten amb
aigua domiciliar i també de juntes d’aigua
per documentar les afectacions en l’accès i
compliment del dret humà a l’aigua, davant
la desatenció de l’Estat Salvadorenc durant
la quarantena domiciliar per la pandemia del
COVID-19.
Conferències de premsa: al gener i febrer
es van realitzar conferències de premsa per
denunciar la inoperancia dels funcionaris
d’ANDA i MINSAL davant el servei d’aigua
contaminada des de la planta potabilizadora
Las Pavas a la població de l’Àrea Metropolitana
de San Salvador. A l’octubre, novembre i
desembre es van realitzar 3 conferències
de premsa en el marc de les activitats de
rebuig al permís ambiental, al conveni per a
l’abastament d’aigua subscrit entre
ANDA i la societat Dueñas Hermanos
Limitada i a les diferents irregularitats
que han comes els funcionaris en
el procés d’avaluació ambiental i
atorgament de permisos al projecte
residencial Ciudad Valle del Ángel.
Activitat: Intercanvis d’experiències
entre organitzacions de dones

un
intercanvi
d’experiències
entre organitzacions de dones i
organitzacions mixtas que formen
part de les Mesas Territoriales del
Foro del Agua per compartir les
lluites que lliuren des de les seves
organitzacions en contra de la injusticia
hídrica implantada amb la complicitat
institucional per diferents empreses
que les deixen sense aigua: Granja
El Progreso i la Textufil en Suchitoto,
les pedreres, la tala il·legal i l’especulació
turística a Morazán; l’explotació de materials
petris i el monocultivo de la canya de sucre a
la Mesa de la conca del río Jiboa, l’especulació
inmobiliaria a la Cordillera del Bálsamo i Valle
del Ángel, i com aquestes empreses violenten
el dret humà a l’aigua de les dones.

Activitat: Implementació d’una estratègia
de seguretat i autocura
S’han realitzat diverses accions en relació a
aquesta activitat:
Formació sobre mecanismes de protecció per
dones defensores de drets: es va dissenyar
un procés formatiu per a les Meses i Xarxes
Territorials que més amenaces i agressions
pateixen pel seu treball de defensa del dret
humà a l’aigua. Les temàtiques són les
següents:
• Marc legal i reconeixement del dret a
defensar drets.
• Anàlisi
de
riscos:
Context,
actors,
conceptualització del risc
• Anàlisi de les amenaces

El 17 de desembre es va realitzar
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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
• Diagnòstic de riscos
• Elaboració d’estratègies, plans i protocols
de seguretat
Elaboració dels plans de seguretat per a les

Mesas Territoriales de Morazán, Jiquilisco,
La Paz, Zona Norte de San Salvador i la Red
AGUASUCHI com a part del procés teòricopràctic del component formatiu.
Jornades d’atenció psicològica i autocura: es
va implementar el programa “Cuidándonos en
comunidad” en el que es van abordar diferents
temàtiques d’atenció en primers auxilis
psicològics i autocura sota les condicions
de confinament degut a la pandemia del
COVID-19. Algunes de les temàtiques van ser:
gestió de les emocions, gestió de l’estrès,
com gestionar amb els diferents tipus de
dols, prevenció de la violencia a la llar, entre
d’alteres. Aquest programa es va dur a terme
a través de la plataforma de Facebook Live. A
més, es van realitzar sessions personalitzades
tant telefònicament com presencialment.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
En conveni amb MUNDUBAT
Pressupost
79.300 €
Termini
01/01/2019 – 31/12/2022
Desemborsament 2020
56.841,52 €
Finançador
conveni MUNDUBAT-AECID
AECID 18-CO1-1255
Ajuntament de Santa Coloma
Aportació de ESF
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Projecte a El Salvador

Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el
dret humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua
a El Salvador
El projecte, iniciat al gener del 2018 i finalment
tancat durant el primer trimestre de 2020,
es va centrar 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 del Dret Humà a l’Aigua i la
gestió pública i comunitària de l’aigua
és imprescindible per a contrarestar les
desigualtats socials que es viuen a El Salvador.
El projecte va consolidar i va ampliar els
esforços de les Taules Territorials i Xarxes de
Juntes d’Aigua, que s’articulen en els territoris
per a l’exigència del dret humà a l’aigua i
per a enfortir mecanismes alternatius d’acte
gestió de l’aigua en els territoris. D’aquesta
manera, l’informe final recull el monitoratge
i seguiment dels diferents
objectius:
A. Pel que fa a l’objectiu
donar poder a la ciutadania
per a l’exigibilitat del DHA i la
gestió pública i comunitària
de l’aigua, almenys setze
espais territorials (nou taules
d’organitzacions locals i set
xarxes de juntes d’aigua)
han enfortit la seva capacitat
propositiva
i
d’incidència
en la defensa de la gestió
pública i comunitària de
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l’aigua. D’aquesta manera, s’han identificat i
consolidat dos espais territorials, s’ha iniciat
el procés d’articulació per a la incidència amb
dos nous espais territorials i s’ha treballat
en la identificació i articulació de dues noves
xarxes de juntes d’aigua. D’altra banda, s’ha
incrementat la participació de les dones en un
20% (79 dones) amb la presència de dones en
la representació dels espais de coordinació. A
part, fins a tretze espais territorials coneixen
i posen en pràctica protocols de protecció
personal-organitzacional després d’haver
passat per un procés de formació. I, a més,
es va consolidar la filiació al Fòrum de l’Aigua,
incorporant-se trenta noves organitzacions
socials.

S’han articulat, d’una banda, dues Taules per
mitjà d’una primera identificació dels actors,
de visites als municipis per a identificar a
les institucions de l’Estat, organitzacions no
governamentals i organitzacions socials,
de jornades de sensibilització amb les
organitzacions, institucions i actors i de cartes
d’adhesió de les organitzacions i, d’altra
banda, dues noves xarxes de juntes d’aigua
(departaments de Morazán i de la Paz) a
través d’assemblees de conformació i de
jornades per a la identificació.
En aquestes Taules, s’ha desenvolupat
la implementació de plans d’incidència a
través, entre altres, de recorreguts per a
identificar els conflictes ambientals i per
l’aigua, de recorreguts amb la Comissió de
comunicacions del Fòrum per a documentar
la problemàtica, de jornades d’anàlisis dels
impactes de mega-projectes i de cinemafòrums, Al mateix temps, es va desenvolupar
un pla de treball de set mesos en què es van
definir diferents accions d’incidència contra
la degradació ambiental i es va desenvolupar
la primera jornada per a elaboració del Pla
d’Incidència de la Taula Territorial Zona Nord
de San Salvador.

relacions de poder. I, es van realitzar diversos
estudis, com a eina per a la renovació del
discurs reivindicatiu del Fòrum de l’Aigua,
en relació a dues temàtiques, el conflicte
territorial per l’aigua que causa l’especulació
immobiliària i la injustícia hídrica.
Es va treballar, a més, en l’elaboració,

seguiment i execució de plans estratègics
de xarxes comunitàries de juntes d’aigua a
través, entre altres, d’activitats realitzades de
manera individual, de coordinació de jornades
bàsiques
d’informàtica,
administració,
mètodes d’aforament, comptabilitat, etc.,
d’identificació de problemàtiques de sistemes
d’aigua i de l’associació, de jornades per a

Es van analitzar, mitjançant diagnòstics, els
interessos estratègics de les dones i les seves
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Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el
dret humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua
a El Salvador
l’enfortiment dels sistemes d’aigua i de les
juntes d’aigua, de jornades de treball sobre
processos de diagnòstic a nivell individual i
col·lectiu, etc. I, es van elaborar propostes
d’atenció a sistemes comunitaris per part
de l’Estat i, com a part del “Model d’atenció
a Juntes d’Aigua Rurals”, presentat pel
Fòrum de l’Aigua a l’Administració Nacional
d’Aqüeductes i Claveguerams (ANDA), es
va treballar en l’elaboració d’un Reglament
General de Juntes d’Aigua, amb l’objectiu
de comptar amb un instrument jurídic per al
reconeixement i empara legal de les juntes
d’aigua.
B. Pel que fa a l’articulat, denúncia i generació
de mecanismes de protecció per a defensores/
és del DH a l’Aigua del Fòrum de l’Aigua,
durant el primer any, es va desenvolupar una
activitat nacional per a donar visibilitat als
casos de criminalització contra les dones en
diferents territoris. En concret, el Fòrum de
l’Aigua va fer costat a les persones defensores
sòcies de ASAPS (departament de la Llibertat),
els qui van ser vulnerades en els seus drets
per l’alcalde municipal del Port de la Llibertat i
ACUA va realitzar la contractació d’un equip de
professionals de suport legal i psicosocial per
a atendre les víctimes i persones defensores
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amb l’objectiu d’acompanyar el seu procés
de vulneració de drets. Per això, davant la
problemàtica suscitada en el Port de la Llibertat,
ACUA va constituir un grup d’especialistes
col·laboradores/és amb defensores/és i va
brindar seguiment a les dones defensores,
a través de l’atenció psicosocial, comptant, a
partir del 2018, amb una psicòloga de planta.
Durant el segon any, es va dur a terme
un procés d’articulació de lideratges de
defensores/s comunitàries/s del DH a l’Aigua
de les Taules Territorials i Xarxes de Juntes
d’Aigua, identificats per estar en situacions
de risc pel treball de defensa del dret que
realitzen. Aquest procés es va dur a terme
amb Taules i Xarxes prioritzades. A més, es van
elaborar quatre estratègies i set denúncies de
casos de conflictivitat territorial per l’aigua.
D’altra banda, es va dur a terme un procés
formatiu sobre identificació de casos de
vulneració i mecanismes de denúncia per a les
defensores/s de les Taules Territorials que va
estar orientat a realitzar l’anàlisi del risc que
enfronten.
Per a la coordinació i col·laboració amb
instàncies de defensa del dret, a nivell nacional,
es va vincular principalment amb la campanya
per la Defensa del Projecte Ciutat Vall de

l’Àngel i, a nivell internacional,
a Xarxa Vida, Xarxa de
Vigilància
Interamericana
del Dret Humà a l’Aigua, per
a l’exigència del dret humà
a l’aigua en el continent, a
la Fundació Veus Nostres,
per al suport en l’elaboració
del nou pla d’incidència del
Fòrum de l’Aigua 2020-2024 i,
a la Comissió Interamericana
de Drets Humans CIDH,
presentant, el Fòrum de
l’Aigua, casos emblemàtics
de violacions de l’Estat
Salvadorenc.
Es van realitzar tres tallers
amb diferents Taules sobre
l’elaboració i aplicació de
protocols de seguretat per a
defensores/s comunitàries/s,
abordant les mesures de
seguretat preventiva davant
les diferents amenaces reals o potencials i l’ús
de manera periòdica de dues eines, l’enquesta
de vulnerabilitats i capacitats i el registre
d’incidents.

i Sanejament Rurals, on es van exposar dos
casos, amb l’objectiu de posicionar i donar
visibilitat als principals casos de vulneració
del DH a l’Aigua, sent les dones protagonistes
d’aquests esdeveniments i, durant el segon

Durant el primer any, es va realitzar la primera
trobada nacional de Juntes d’Aigua Potable
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Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el
dret humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua
a El Salvador
any, en el marc de la visita in loco de la
Comissió Interamericana de Drets Humans,
el Fòrum de l’Aigua va participar en la sessió
realitzada per la CIDH presentant un informe
del seu posicionament sobre la situació
d’injustícia i impunitat davant les violacions de
l’Estat Salvadorenc.
C. Pel que fa a la consolidació del
posicionament polític i organitzatiu del Fòrum
de l’Aigua pel DH a l’Aigua, en finalitzar el
projecte, es compta, amb una pàgina web
actualitzada, fitxes d’organitzacions sòcies
actualitzades, filiació actualitzada, base de

dades de participació en les diferents activitats
del projecte i manual de funcionament, i s’ha
protagonitzat, a més, les campanyes nacionals
com NO a la privatització de l’aigua i Aturada
al projecte Ciutat Vall de l’Àngel.
Per a això, s’han elaborat instruments
de gestió i operació a partir de reunions
per a construir de manera participativa
instruments de gestió administrativa i de
funcionament i per a elaborar una estratègia
de comunicació i visibilitat. D’altra banda,
s’han realitzat intercanvis d’experiències
entre organitzacions de dones de les Taules,
destacant la “Trobada de Dones defensores
del Dret Humà a l’Aigua”.
Es van realitzar accions de
seguiment a agenda d’espais
territorials
i
a
agenda
estratègica de coordinació
nacional que es van basar
en reunions mensuals de
coordinació de cada espai, a
més d’un total de cinc accions
d’incidència a nivell territorial
i nacional i, finalment, a fi
d’implementar una major
participació i mobilització
per a la sensibilització de la
defensa del DH a l’Aigua com
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a part de la planificació anual del Fòrum, es van
desenvolupar accions i activitats d’exigència
del DH a l’Aigua, en dies commemoratius, com
són, el Dia Internacional de la Dona, el Dia
Mundial de l’Agua i el Dia de la Terra.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF (Catalunya). Agrupació amb Asociación
Solidaridad Internacional-Andalucía (SI-A)
Pressupost
358.868,45 €
Termini
31/12/2017 - 30/03/2020
Desemborsament 2020
24.814,49 €
Finançador
AECID
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Defensores centroamericanes dels béns
naturals i del territori
El Consorci Veterinaris Sense Fronteres (Justícia
Alimentària) i Enginyeria Sense Fronteres (VSFESF) contribueixen en aquest projecte, que
va iniciar al gener de l’any 2020 i es centra
a desenvolupar estratègies d’incidència i
articulació per reduir el risc de les defensores
dels DDHH, dels béns naturals i del territori a
nivell nacional, regional i internacional.
Per a la seva execució s’han plantejat activitats
que contribueixin als següents resultats:
Objectiu resultat 1: Apoderament de les
capacitats i la participació de les dones
centreamericanes, per a l’exercici de la
defensa dels drets humans, dels béns naturals
i del territori. Es contempla, la realització de
processos formatius en els drets humans
dirigits a defensores i defensors que treballen
al territori.
Objectiu resultat 2: Millorar els mecanismes
de protecció a nivell intern que permetin a les
organitzacions protegir les defensores dels
béns naturals i del territori per executar la seva
tasca. D’una banda, es duran a terme accions
d’empoderament de les organitzacions sòcies
per millorar les seves capacitats de resposta
per a la protecció de les defensores, i per una
altra s’oferirà suport legal i atenció psicosocial
a defensores i defensors víctimes de violacions
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Objectiu resultat 3: Apoderament
de les aliances a nivell nacional i
internacional per exigir el respecte dels
drets humans de les defensores dels
béns naturals i del territori. Es planteja la
realització d’intercanvis d’experiències,
denúncies i la sistematització de casos
de violacions de drets, així com accions
de sensibilització per evidenciar aquesta
situació.
ESF lidera les accions que s’executen a El
Salvador conjuntament amb l’Associació
Comunitària Unida per l’Aigua i l’Agricultura
(ACUA). Les beneficiàries seran les defensores
dels DDHH, amb enfocament de gènere. Les
dones tindran més influència en l’agenda
internacional, l’acció governamental i l’opinió
pública nacional i internacional. Sumaran
millors capacitats, nous suports i majors
responsabilitats per continuar els processos
d’exigibilitat i defensa dels drets humans.
Serà fonamental, d’una banda, la generació de
coneixement, la formació i l’elaboració i difusió
d’estudis que caracteritzin i documentin la
problemàtica que origina la conflictivitat,
i d’altra banda, l’elaboració participativa
d’instruments de seguretat que permetin
l’empoderament de les defensores i defensors
en els mitjans.

que estava estancat per les mesures que va
implementar el Govern Salvadorenc a causa
de l’emergència nacional per COVID- 19, el que
va generar que AGUASUCHI paralitzés totes
les seves activitats.

Resultat 1: Al mes de setembre de 2020 s’ha
donat inici el Pla de Sensibilització en Drets
humans amb persones defensores, amb
l’objectiu de promoure la Declaració Universal
dels Drets Humans, com el primer instrument
internacional que estableix la protecció dels
Drets humans fonamentals.
La metodologia d’implementació del pla
de sensibilització és per mitjà de l’educació
popular i el seu desenvolupament, és a través
d’una jornada setmanal, en la qual aborda
un tema enfocat als drets humans, lliurant
material de suport dels continguts a cada
participant.
L’Associació de Sistemes Comunitaris de
l’Aigua del Municipi de Suchitoto -AGUASUCHI,
ha iniciat l’elaboració del seu Diagnòstic de
Riscos en la defensa de drets humans, procés

L’Associació de Sistemes Autònoms d’Aigua
Potable i Sanejament -ASAPS, a l’igual que
AGUASUCHI ha reprès l’elaboració del
“Diagnòstic de risc i vulneració a la vida de
defensores de drets”, el qual havia quedat
pendent des del mes de març de 2020, a causa
de la suspensió sobtada de totes les activitats
per l’emergència nacional per COVID-19.
L’equip de ACUA (5 dones i 1 home) vinculat
a les estructures comunitàries, territorials i
coordinació amb el Foro del Agua, va participar
en el “Curs virtual Metodologia documentació
de Casos violacions als drets humans”,
desenvolupat per mitjà de 7 sessions entre
el 16 de juliol a l’20 d’agost, facilitat per FIAN
Hondures.
El cas que ACUA va triar per iniciar la
documentació és el de la “Contaminació de el
Riu El Muerto per les descàrregues d’aigües
provinents de les Pedreres Mina Roca i
Gravacentro”, pel fet que es violenten el dret
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Defensores centroamericanes dels béns
naturals i del territori
resolguin els requeriments a cadascuna de les
institucions.
humà a l’aigua, dret a un ambient sa i dret
a la salut, de manera que a sol·licitud de la
comunitat Miramar com ACUA en coordinació
amb la Taula Territorial de la Serralada del
Balsamo i el Foro del Agua es va interposar
el 21 de juliol de 2020 una denúncia davant el
jutge Ambiental del Tribunal Ambiental de San
Salvador.
Davant aquesta denúncia el 12 d’agost de
2020, el Jutjat Ambiental va fer arribar per
correu electrònic la resolució sobre el cas
el Rio El muerto, en la qual es resol l’inici
de procediment de les mesures cautelars
i es requereix a l’alcalde del municipi de
Panchimalco , al Ministeri de Medi Ambient i
Recursos Naturals, a el director d’Hidrocarburs
i Mines de el Ministeri d’Economia i al Registre
de Comerç, que en un període de 5 dies hàbils
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Resultat 2: S’ha brindat acompanyament
administratiu i legal a l’Associació de Sistemes
Autònoms d’Aigua Potable i Sanejament
-ASAPS, a la nova Junta Directiva de ASAPS
en el procés de gestió de la seva credencial
i la inscripció de la nòmina de assembleistes
actius, sense això, la seva obtenció es va veure
afectada per la quarantena domiciliar causa de
l’emergència internacional per la pandèmia de
l’COVID-19.
El context actual s’ha aguditzat les
problemàtiques històriques que es viuen a
les comunitats rurals com la falta d’accés a
l’aigua, la vulnerabilitat alimentària. Durant
la Pandèmia els sistemes d’aigua han
tingut limitacions en el seu funcionament
i agressions per part d’autoritats estatals.
Es va desenvolupar la consultoria “Suport
Psicosocial Individual a Defensores i Defensors
de Sistemes d’Aigua Comunitaris en el marc
de la Pandèmia i emergència nacional per
COVID-19”, amb l’objectiu d’enfortir la salut
psicoemocional de persones que formen part
dels sistemes d’aigua comunitaris associats a
la ASAPS i AGUASUCHI, sota l’enfocament de
necessitats d’atenció que permetin la millora
en el seu estat d’ànim i autocuido en el marc

de la Pandèmia i emergència nacional per
COVID-19, i/o casos de violació o que hagin
patit vulneració o riscos per exercir la defensa
de drets, a través de la modalitat a distància.
S’han desenvolupat 2 jornades de formació
en el tema de Seguretat Digital, en el qual va
haver-hi participació de AGUASUCHI, ASAPS i
organitzacions que formen part del Foro del
Agua, per a enfortir les seves capacitats en
mecanismes de protecció davant amenaces
pel treball de defensa del dret humà a l’aigua
que realitzen.
Així mateix, s’han acompanyat i assessorat dos
casos de violació de DDHH.
Resultat 3: El context de pandèmia per
COVID-19 ha dificultat el desenvolupament
d’activitats presencials, però, el Foro del Agua
ha realitzat accions d’incidència durant el
període de la quarantena, des de la modalitat
virtual. ACUA en coordinació amb el Foro del
Agua durant aquest període han realitzat 20
accions de mobilització social.
S’ha desenvolupat una Campanya Radial
“cuidant-nos en Comunitat”, la qual neix en un
context d’emergència a causa de la pandèmia
pel COVID-19, el qual ha causat un impacte tant
a nivell físic com emocional en les persones, en

aquest sentit el programa brinda alternatives
per disminuir els impactes en la salut mental
de les persones i en les seves relacions en les
seves comunitats.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Agrupació amb ICARTO
Pressupost
530.000 €
Termini
1/1/2020 - 31/12/2021
Desemborsament 2020
190.000 €
Finançador
ACCD
Ajuntament de Manresa
Aportació de ACUA
Aportació de VET
Aportació de ESF
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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
En el Departament de Cajamarca s’aprecia una
forta desigualtat social, la qual està marcada
per les diferents identitats que viuen les
persones, com són el sexe, la classe social,
l’ètnia, l’edat, el nivell educatiu, els ingressos,
la condició rural o urbana, la diversitat
funcional, entre d’altres. En aquest sentit, les
dones, especialment les andines, camperoles,
analfabetes, rurals i pobres, pateixen una
discriminació múltiple, la qual cosa dificulta
el seu accés a drets, obligacions, beneficis i
oportunitats, en termes d’igualtat.
L’autonomia de les dones és essencial per
superar els desequilibris de desigualtat de
gènere i garantir així el ple exercici dels drets
humans. En el Departament de Cajamarca
s’identifica una falta d’autonomia de les dones
en els tres eixos: autonomia física, autonomia
econòmica i autonomia en la presa de decision.
Els principals problemes identificats que
dificulten l’autonomia econòmica de les dones,
però que, al seu torn, dificulten l’autonomia en
la presa de decisions i autonomia física, són:
1. Dificultats en l’emprenedoria econòmic
femení
2. Debilitat institucional en la promoció de
l’emprenedoria amb enfocament de gènere
3. Èxode rural: Pèrdua de coneixements
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tradicionals i xarxes d’economia solidària.
La intervenció es porta a terme a les províncies
de Jaén i Cajamarca,de el 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 de el
Departament de Cajamarca, Perú, que
els permeti satisfer les seves necessitats
i interessos, de manera que es garanteixi
l’exercici ple dels seus drets en igualtat, això
permetrà incidir, al seu torn, en la millora de
l’autonomia física i en la presa de decisions.
Per a la consecució d’aquest objectiu, el
projecte s’ha plantejat incrementar la
generació d’ingressos i recursos econòmics
propis, promovent l’emprenedoria econòmic a
través de negocis cooperatius i / o associatius
de productes agroecològics de qualitat.
El Resultat 1 ha permès l’enfortiment de
la institucionalitat publicoprivada, a través
d’ecosistemes d’innovació i emprenedoria
que incorporen les demandes i necessitats
de les dones, per això, s’han identificat les
demandes i oferta d’emprenedoria i innovació
en bretxes socials, ambientals i tecnològic-

productives de l’Corredor Econòmic de
l’Crisnejas. S’han desenvolupat visites de
diagnòstic i entrevistes amb les institucions i
dones productores de la Vall de l’Condebamba,
sud de Cajamarca per establir les necessitats i
demandes de les mateixes. Així mateix, s’han

elaborat instruments de planificació i gestió en
innovació i emprenedoria, que incorporin les
demandes i necessitats de les dones. D’altra
banda, s’han promogut iniciatives de negoci
vinculats a les potencialitats del territori ia
les demandes i ofertes d’emprenedoria i
innovació, mitjançant una incubadora de
negocis a la conca del riu Crisnejas.
El Resultat 2 ha permès la capacitació i
transferència d’innovació tecnològica a dones
en l’obtenció de productes derivats de la
biodiversitat: fitofarmacológicos i nutracèutics
de les espècies de plantes medicinals i cacau
nadiu.
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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
nutracèutics.

Les dones emprenedores d’aromes de Jalca
han desenvolupat nous productes, necessaris
i utilitzats per alleujar i curar símptomes de
l’COVID19, com l’Oli essencial d’eucaliptus, la
tintura de Quina, tintura de valeriana, tintura
de andacushma, oleat de massatges, sabó
d’eucaliptus . S’han desenvolupat tallers per
millorar les seves capacitats en l’obtenció de
productes derivats de les plantes medicinals de
la Jalca, com és el xampú sòlid o la crema facial.
Així mateix, s’ha adquirit equipament per a
l’obtenció de productes fito farmacològics i

Les dones emprenedores de Nuwa Jaén han
participat en diversos tallers de capacitació en
el marc de la Sala del cacau i xocolata 2020, per
al procés de manufactura de cacau de qualitat
i amb valor afegit, els quals s’han realitzat de
forma virtual per motiu de la pandèmia per
COVID-19, com són Master Class Xocolateria
d’Alta Especialitat, Webinar: Degustació i
Pintura amb el Mapa de Sabors Taste With
Colour. S’ha adquirit maquinària per a planta
agroindustrial de cacau amb fins de producció i
capacitació, com és una Màquina Conchadorarefinadora de cacau.
En el marc del Resultat 3 s’ha realitzat
l’Assessoria de Gestió Empresarial,
tant a l’organització Defensores
de la Vida i la Pachamama per a la
revisió dels instruments de Gestió
empresarial de la seva organització
i coneixements relacionats a l’ús
adequat del seu Pla de negocis,
com a Nuwa, a la província de Jaén,
per a la revisió de la seva Proposta
Organitzacional i gestió empresarial
i administrativa.
S’ha dut a terme una assessoria
i
capacitació
en
producció,
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responen a les necessitats del context de
l’COVID-19, amb missatges al·lusius a la salut
i la prevenció, a més que s’incentiva el consum
de productes locals i la cura de l’entorn. El nou
context en pandèmia ha obligat a digitalitzar
la majoria de les transaccions comercials. En
aquest context, Aromes de Jalca i Nuwa Jaén
han dissenyat i implementat una campanya
de màrqueting en xarxes socials. S’han
implementat materials per a la difusió dels
productes d’Aromes de la Jalca i Nüwa Jaén.

màrqueting i comercialització, en context
d’emergència sanitària pel COVID-19, en la
qual s’han elaborat i implementat els Plans
de bioseguretat COVID 19 d’Aromes de Jalca i
Nüwa, s’han revisat els Manuals d’organització
i funcions de Nuwa Jaén i Aromes de Jalca, per
adaptar-los als requeriments dels Plans de
bioseguretat COVID-19, s’ha brindat assessoria
i acompanyament en gestió empresarial, a
nivell organitzatiu i de gestió d’informació,
així com assessoria en producció, mitjançant
l’anàlisi de costos de producció, política
de preus i distribució d’utilitats, planificar
producció en funció de vendes.
S’ha elaborat i implementat el pla operatiu
de màrqueting de Nüwa i Aromes de Jalca,
que busca posicionar aquests productes que

S’ha promogut la participació en rodes de
negoci i fires a nivell regional, local i nacional.
Algunes de les fires s’han realitzat de forma
presencial, però també s’ha promogut la
participació en fires virtuals.
Des que va començar la Pandèmia les
dones emprenedores d’aromes de Jalca,
han participat a la Fira “De la xacra a l’olla”,
organitzada pel Ministeri d’Agricultura. Nuwa
Jaén ha participat en Fira Perú Produeix Jaén
2020, organitzada pel Ministeri de la Producció
i la Municipalitat Provincial de Jaén.
Nuwa Jaén ha participat en la “XI Edició de la
Sala del Cacau i la Xocolata, a causa de l’estat
d’emergència sanitària a causa de l’COVID-19,
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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
saludable.
l’esdeveniment s’ha realitzat de forma virtual.
També ha participat en la Primera Edició de la
Fira virtual Perú Imparable 2021 del Ministeri
de Producció, a la Fira #MiMarcaEsPerú en
mall aventura Plaça de Trujillo.

Finalment, s’ha promogut el consum de
productes manufacturats localment per dones
en botigues locals i botigues online i s’ha
realitzat una campanya radial de difusió de
productes. S’ha dissenyat també una web i
botiga online per Nuwa Jaén.

Nuwa Jaén està present en botigues locals de
Jaén i en la plataforma virtual eldato.pe. Nuwa
Jaén compta amb productes en el Catàleg de
Productes Agraris del Minagri.
Aromes de Jalca i Nuwa Jaén compten amb
productes a la plataforma virtual i botiga Yayis
Contraparts
GRUFIDES
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
40.264,47 €
Termini
1/11/2019 - 30/103/2021
Desemborsament 2020
40.264,47 €
Finançador
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament d’Alella (FCC)
Ajuntament de la Roca
Memòria d’activitats 2020 · 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)
Durant el 2020, a través del present projecte,
es va donar continuïtat al treball d’Enginyeria
Sense Fronteres a la província d’Orellana
(Equador), de manera articulada amb les
organitzacions socials i comunitàries gestores
de l’aigua, és a dir, amb les Juntes d’Aigua
i l’Associació que les aglutina i representa
(AJAAPySLB), i amb les institucions públiques
locals competents en els àmbits hídric i
ambiental.
Les accions del projecte es van centrar
en la primera part de l’any en culminar
i sistematitzar les activitats ja iniciades.
Concretament es va treballar per donar
continuïtat al procés de diagnosi iniciat per les
Unitats de Planificació Hídrica Local i el Consell
de Conca de la Demarcació Hidrogràfica
Napo i per sistematitzar 10 casos de bones

pràctiques de gestió comunitària de l’aigua
a l’Amazònia Nord de l’Equador. Així mateix,
es va proporcionar assessorament per a la
inclusió de l’enfocament de canvi climàtic per
a l’aprovació del Pla de Desenvolupament
i Ordenament Territorial 2019-2023 i es va
emprendre una campanya d’incidència i
sensibilització a través de xarxes socials i
mitjançant càpsules de vídeo sobre aspectes
relacionats amb la gestió de l’aigua.
La situació biosanitària marcada per
la pandèmia de Covid-19, si bé no va
aturar el projecte, que ja estava en
la seva etapa final, sí va incidir en
què varis aspectes de la campanya
d’incidència i sensibilització se
centressin en la gestió racional
de l’aigua i la prevenció enfront
d’emergències
ambientals,
climàtiques i biosanitàries.
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Alhora, va ser el moment d’avaluar les
accions, els resultats i l’impacte del projecte
a partir d’un procés d’avaluació externa que,
a posteriori, si bé va tenir un endarreriment
considerable per la situació de pandèmia i
les mesures de confinament total, ens ha
convençut de la necessitat de continuar
treballant a la regió en matèria d’aigua i medi
ambient, així com d’incorporar varis dels
aprenentatges a les nostres accions.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana (GADMFO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
233.307,88 €
Termini
2018 – 2020
Desemborsament 2020
47.460,33 €
Finançador
Ajuntament de Tarragona i Diputació de
Barcelona.
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Enfortiment de les Juntes d’Aigua per a una gestió
integral i inclusiva del cicle de l’aigua a les províncies de
Orellana i Sucumbíos (Equador)
El projecte s’enfoca a enfortir la gestió inclusiva
de l’aigua amb la participació activa de les
organitzacions socials, a través de l’Associació
de Juntes d’Aigua Potable i Sanejament La
Belleza (AAJAPySLB) i el Consorci de Juntes
d’Aigua de Sucumbios, Napo i Orellana
(CJASNO), i de les institucions públiques locals,
en especial el Govern Autònom Descentralitzat
de la Província d’Orellana (GADPO).
Aquest projecte, a més, suposa l’ampliació
geogràfica d’Enginyeria Sense Fronteres
(ESF) al país, concretament a la província
de Sucumbios, sempre sota una lògica
hídrica, augmentant així la cobertura de les
intervencions a la totalitat de la Demarcació
Hidrogràfica Napo i de la regió Nord
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Amazònica, mantenint les línies de treball
entorn del dret humà a l’aigua, concretament
al voltant de la gestió de l’aigua, del medi
ambient i del canvi climàtic.
L’execució del projecte ha sigut complexa,
especialment si es considera que 2 mesos
després d’iniciar-se es va declarar l’estat
d’excepció al país i que durant un període
de 6 mesos es van restringir les llibertats de
circulació, associació i reunió al país.
Aquest fet, tot i que va provocar la suspensió
parcial de les activitats d’ESF al país i
endarreriments considerables en la majoria
d’activitats. No obstant, també ens va
permetre repensar i aprofundir en aquells
camps en els quals des
del voluntariat teníem un
alt grau de coneixement
i experiència, com és
l’aplicació
d’entorns
d’aprenentatge
virtuals
i la generació d’eines
pedagògiques. Una tasca
que vam desenvolupar
fins al mes d’agost i que
vam començar a posar
en pràctica a partir del
mes de setembre en el
marc del retorn a una

nova normalitat on l’aigua i les tecnologies
de la informació i comunicació (TIC) són pilars
fonamentals.
D’aquesta
manera,
hem
desenvolupat
recursos
educatius, tant físics com
digitals, com per exemple un
conte i un quadern d’activitats
d’Auka per a nens i nenes (5 a
8 anys), un quadern d’educació
ambiental per a preadolescents
(10 a 12 anys) i un curs
interactiu de canvi climàtic
per a adolescents (15 a 18
anys); arribant així a infants de
diferents edats que es troben al
marge de l’educació mentre les aules romanen
tancades. Alguns d’aquests materials es poden
descarregar de la web d’ESF a https://esf-cat.
org/blog/2021/01/14/auka-y-sus-amigasprotegen-el-agua-de-los-rios/.
A més, hem impulsat la primera escola
de formació de líders i lideresses nordamazòniques en la gestió comunitària de
l’aigua, on 22 persones (9 dones) han participat
activament en 6 mòduls formatius que han
combinat treball virtual i tallers presencials,
sota estrictes mesures de bioseguretat, en
grups reduïts en 4 seus al llarg del territori.

Una escola que ha aportat a les participants,
a més de coneixements i debats en matèria de
dret humà a l’aigua, l’aproximació a l’ús de les
TIC i dels recursos digitals per a la formació
contínua i la incidència social.
A més, s’han continuat treballant i impulsant
les Unitats de Planificació Hídrica Local
i el Consell de Conca de la Demarcació
Hidrogràfica Napo, s’ha iniciat un estudi
sobre la situació del dret humà a l’aigua en
un municipi, s’ha fet aixecament d’informació
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Orellana i Sucumbíos (Equador)

amb les xarxes nacionals per a la gestió de
l’aigua i defensa del dret humà a l’aigua.
Activitats, la majoria d’elles, que tindran
continuïtat durant la primera part del 2021.

hídrica i meteorològica i s’ha dissenyat un
procés per enfortir les comunitats i juntes
d’aigua en el monitoratge de la qualitat de
l’aigua amb bioindicadors.
Aquest treball ha posicionat els actors amb
qui treballem com a referents a nivell de
l’Amazònia Nord de l’Equador i ha permès
enfortir paulatinament les aliances d’aquests
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Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
•
Asociación de Juntas de Agua
Potable y Saneamiento La Belleza
(AJAAPySLB)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
74.190,47 €
Termini
2020 – 2021
Desemborsament 2020
55.955,60 €
Finançador
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de Reus, Ajuntament
de Gavà, Ajuntament de Lleida i Enginyeria
Sense Fronteres.
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Enfortir capacitats a la província d’Inhambane
per promoure la justícia de gènere
Aquest
projecte
ha
contribuït
al
desenvolupament inclusiu i sostenible de la
població rural de la provincial d’Inhambane i
amb especial interès a la població de districte de
Funhalouro que és una de les més vulnerables
per les condicions socioeconòmiques i
ambientals.
S’han reforçat les capacitats de les famílies
camperoles de comunitats rurals amb la
pròpia gestió dels seus recursos naturals,
promovent l’accés l’aigua i el sanejament,
a més d’incentivar el creixement econòmic
comunitari a través d’una participació plena i
efectiva de les dones. Al seu torn, s’han adaptat
les accions del projecte a la situació canviant
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que està provocant l’emergència sanitària per
la pandèmia de l’COVID-19 i les mesures de
prevenció imposades per les autoritats amb la
finalitat de contenir la propagació.
D’una banda, s’han enfortit les capacitats dels
responsables de el desenvolupament local
de la província d’Inhambane, les institucions
públiques, amb enfocament integral de
gènere, per promoure l’empoderament
públic i privat de la dona camperola. Per
aconseguir-ho l’estratègia utilitzada ha estat
l’acompanyament i la formació contínua a les
Autoritats Locals per a la implementació de la
perspectiva de gènere en totes les activitats i
plans. A més, s’ha fet un seguiment continu
de les accions realitzades
en els 14 districtes de
la província i s’ha donat
suport amb materials de
prevenció per assegurar el
manteniment dels serveis
bàsics
que
aquestes
institucions ofereixen a la
població rural, fins i tot en
temps de crisi sanitària.
Les capacitacions s’han
dissenyat amb els nous
escenaris creats per la
pandèmia i es van analitzar
les noves problemàtiques

A més, s’ha facilitat l’accés a aigua potable,
amb la millora en la gestió dels recursos hídrics,
mitjançant la rehabilitació d’infraestructures
d’aigua i sanejament en 4 comunitats (Mazive,
Nhaliceque, Chissirine i Balata-Chicopo) i
enfortint les capacitats dels Comitès d’Aigua
comunitaris; indispensable per assegurar la
sostenibilitat i per protegir les poblacions més
aïllades de la propagació de la pandèmia.
de
gènere
existents,
per
promoure
mecanismes de protecció dels drets de les
dones i nenes, durant i després d’aquesta crisi
humanitària.

També s’ha donat suport a la millora de la
resiliència agro-econòmica d’associacions
camperoles de Funhalouro, a través de
l’enfortiment de la gestió sobre els seus

D’altra banda, s’ha treballat per al
desenvolupament sostenible (social, econòmic
i ambiental) de la població de les comunitats
camperoles de districte de Funhalouro
(província d’Inhambane). S’ha promogut la
reducció de la vulnerabilitat de la població
rural, estimulant la producció agrícola a través
d’assistència tècnica als / les camperoles
/ es, per garantir la seguretat alimentària,
en un moment complex per les restriccions
de mobilitat pel COVID-19 que redueixen la
disponibilitat de productes alimentaris.
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Enfortir capacitats a la província d’Inhambane
per promoure la justícia de gènere
recursos productius, mitjançant producció
d’anacard per a la generació de renda.
Totes les activitats del projecte s’han vist
afectades per la pandèmia COVID-19. A
causa de la naturalesa del projecte, amb
nombroses activitats de camp; la restricció
dels desplaçaments poblacionals va obligar
a la reducció de les activitats de camp per
prevenció i seguretat de les beneficiàries i el

personal de l’equip local, durant els mesos
d’Estat d’Emergència al país. Tot i això, l’equip
local d’ESF i la seva contrapart UNAC van
seguir realitzant l’assistència tècnica en remot
a les camperoles de les comunitats de treball
per garantir el manteniment i el progrés de les
accions començades.

Contraparts
UNAC - União Nacional de Camponeses
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
332.323,81 €
Termini
Desembre 2021
Desemborsament 2020
125.289,68 €
Finançador
ACCD
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament Lleida
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Desenvolupament del compostatge mitjançant la
implantació de millores amb enfocament de gènere
(Maputo)
El projecte ha tingut com a objectiu general
contribuir al desenvolupament de la gestió
del residu a la ciutat de Maputo, mitjançant la
implantació de millores en l’àmbit tècnic, social
i mediambiental en els processos de generació
de compost recolzats en la comunicació social
i amb enfocament de gènere. Per això, s’ha
pretès també estabilitzar els processos de
producció i comercialització d’adob orgànic
integrant la perspectiva de gènere i, promoure
l’enfortiment institucional dels moviments
associatius i el municipi de Maputo en la gestió
de residu orgànic incorporant el gènere com a
eix transversal.
Aquest projecte suposa la continuació de la
feina iniciada en el projecte anterior al Districte
de Kamuvukwana de Maputo, que va posar en
marxa juntament amb associacions locals de
productors i productores un centre de
compostatge ubicat a la Casa Agrària
de Choupal, promovent pràctiques
de reciclatge del residu més generat
al districte, l’orgànic. Les actuacions i
intervencions han estat coordinades
amb els Serveis Econòmics del Municipi
de Maputo en el seu departament
d’Agricultura i Pesca i la pròpia Direcció
de Districte, amb coneixement de la
Direcció Municipal de Salubritat de la
ciutat.
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Tot i l’endarreriment general a causa de la
pandèmia mundial, s’han pogut implementar
les activitats, entre les quals destaquen les
següents:
• Realització de diagnòstic de producció
i vendes de compost al districte de
Kamuvukwana
• Enfortiment d’associacions locals per a la
canalització de vendes de compost
• Creació i empoderament de grups de treball
de dones agricultores
• Elaboració i difusió a Catalunya de l’estudi
d’investigació sobre la Dona a l’agricultura
urbana de Maputo, liderat pel CEA
• Enfortiment del Gabinet de Gènere de Ràdio
Maxaquene
Al mateix temps, s’han realitzat accions

I finalment, s’han consolidat les relacions
institucionals de la contrapart principal
AMMEPS, el municipi de Maputo i nous
col·laboradors com Abiodes, associació de
desenvolupament comunitari local, que han
contribuït en gran mesura a una execució
d’activitats positiva.

directes per al desenvolupament de recursos
de comunicació i difusió per a la transformació
social de ciutats sostenibles per mitjà de la
Ràdio Comunitària de Maxaquene. Entre
les accions cal destacar la creació
d’un Gabinet de Gènere per a la seva
transversalització en tota la programació
radiofònica.
En agrupació amb el Centre d’Estudis
Africans de Barcelona, s’ha dut a terme
un estudi d’investigació que s’espera
tenir gran repercussió tant al Sud com
al Nord amb devolucions en el marc
d’Àfrica en Xarxa.

Contraparts
AMMEPS
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
128.428,57 €
Termini
Novembre 2019 – Juliol 2021
Desemborsament 2020
50.681,28 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de Sant Cugat
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Compostant - Educació i Acció Ambiental:
experiència pilot al Jardí Botànic Tunduru (Maputo)
Aquest projecte neix com a iniciativa de la
municipalitat de Maputo, amb gran interès
de treballar el compostatge urbanes i les
àrees verdes de la ciutat. Després d’un
procés d’identificació que va comptar amb
la participació activa de l’Ajuntament de
Barcelona en terreny el projecte va ser
aprovat per iniciar just abans de la pandèmia

Maputo a través de la introducció de millores
en el reciclatge del residu orgànic al Jardí
Botànic Tunduru mitjançant la implementació
d’una iniciativa pilot de compostatge i, de la
promoció d’accions d’Educació ambiental que
promouen la creació d’espais de participació
en el Jardí per a l’exercici de la responsabilitat
ambiental ciutadana.
Es tracta d’un projecte pilot
que està emmarcat en la
cooperació
d’ambdues
ciutats, Maputo i Barcelona,
i busca ser un referent en
compostatge urbà com a
solució sostenible per al
reciclatge del residu orgànic
del propi jardí en una primera
fase, i d’altres zones verdes
de la ciutat en posteriors.

de Covid19. Tot i l’endarreriment general,
s’ha pogut avançar amb les activitats que
tenen com a objectiu general fomentar la
gestió sostenible el Municipi de Maputo a
través d’l’augment de les capacitats locals i
la conscienciació ciutadana per a la millora
de la qualitat de vida ambiental. Així, s’ha
pretès promoure el desenvolupament del
Jardí Botànic Tunduru com un espai natural
sostenible dins de el nucli urbà de la Ciutat de
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següents:
• Implantació de centre de compostatge
comunitari pilot
• Cicle de formacions a personal de jardineria
de parc
• Millora i aprofitament d’espais existents al
Jardí
• Desenvolupament d’iniciatives d’educació
ambiental al parc
A el mateix temps, s’han realitzat accions per
a la millora d’espais d’el Jardí com la pintura
d’un mural d’educació ambiental de la mà de
pintors de Facultat d’arts, la senyalització de
diferents zones de parc, entre d’altres.

A més, un cop obert de nou a al públic, es
pretén fomentar la sensibilització ciutadana
a través de campanyes de sensibilització,
millorar els itineraris de visita per fomentar
el turisme en una de les majors zones verdes
de la capital amb tant potencial i la producció
d’un vídeo de visita a parc.
Això suposa sens dubte, l’enfortiment
institucional de les relacions amb el municipi
de Maputo i el posicionament d’ESF com a
referència en compostatge a la ciutat.

Contraparts
Conselho Municipal de Maputo
Jardim Tunduru
ESF Participant
ESF Catalunya

Amb gran implicació del municipi de Maputo,
el projecte va ser presentat a l’Assemblea
de l’ajuntament i l’acord de col·laboració
va ser signat en acte públic amb l’Alcalde.
Les actuacions i intervencions han estat
coordinades
també
amb
la
Direcció
d’Infraestructures, Parcs i Jardins de Maputo i
la Direcció del Jardí Tunduru.

Desemborsament 2020
22.448,95 €

Entre les accions principals es destaquen les

Finançador
Ajuntament de Barcelona

Pressupost
93.750,00 €
Termini
Gener 2020 - Juny 2021
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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 III
Les voluntàries del grup del Camp de
Tarragona hem encarat aquest 2020 d’una
manera diferent a la que totes esperàvem
però igualment compromeses amb el nostre
entorn natural i les persones que l’habitem.
Durant el 2020 hem desenvolupat el projecte
nord “Un accés universal i una gestió més
justes de l’aigua i l’energia a Tarragona i el
Sud Global. Fase III” que vam iniciar a finals
de 2019, com sempre, de manera coordinada
i paral·lela amb els projectes Sud que duem a
terme a Equador.
El gener va ser un mes ben mogut en la
defensa del territori arrel de l’explosió a la
petroquímica de Tarragona que va permetre
evidenciar, per desgràcia, d’una manera
violenta, la desatenció de les condicions en
les que aquestes empreses estan treballant,
contaminant el medi ambient del nostre
territori i, en conseqüència, la salut de
les persones que hi vivim. Aquest episodi
va engegar un seguit d’actes i fins i tot la
participació com a experta d’una de les
voluntàries del grup al programa Planta Baixa
de TV3. En aquesta mateixa línia de lluita
ambiental, a principis de febrer vam continuar
fent difusió d’una altra de les amenaces del
sud de Catalunya realitzant una presentació
de l’estudi “La gestió dels sediments a la
Conca de l’Ebre” a Amposta, estudi que vam

Memòria d’activitats 2020 · ESF

realitzar durant el 2019 i que posa en èmfasis la
importància i emergència de revisar l’arribada
de sediments del riu Ebre fins al seu delta.
Al febrer, abans que el famós covid19 ens
tanqués a casa, també vam poder compartir
un dissabte amb un grup de nens i nenes de
l’Agrupament Xaloc per tal de fer conèixer
la nostra tasca i animar-los a involucrar-se en
projectes que treballin per la Justícia Global.

Aquell mateix mes, vam poder realitzar un
assessorament a famílies afectades per
pobresa energètica, trobades que esperem
poder tornar a activar el 2021.
Després de l’estiu, tot i que des de la distancia
i amb una mica de confusió per tot el que
estàvem vivint, vam decidir reinventar-nos i
seguir difonent les nostres lluites. I tot i que la
pandèmia ens ha allunyat físicament, també ha
servit per enfortir lligams que hem vist reflectits

Per últim, abans de finalitzar l’any, en un
alè d’esperança i amb totes les mesures
de bioseguretat, vam poder fer arribar el
conte de la granota Auka, que explica
les conseqüències de la contaminació i les
en la nostra participació en la Plataforma 25N;
escrivint a la 3ª edició de la Revista de la Xarxa
de Cooperació del Sud de Catalunya XCD,
xarxa en la que estem participant activament
en la seva posada en marxa; participant a La
Còsmica 2020, dinamitzant la visualització i
debat del documental “El temps que resta”
i realitzant una presentació a la trobada
d’experiències d’Educació per la Justícia
Global, organitzada pel Departament de
Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona.

del canvi climàtic, a l’Escola El Miracle de
Tarragona. També, en el marc de de l’APE
(Aliança contra la Pobresa Energètica),
vam organitzar una acció reivindicativa per
sol·licitar la condonació del deute a ENDESA
i vam poder realitzar, conjuntament amb el
Sindicat de Llogateres, una formació virtual
sobre la nova llei de regulació de lloguers i
sobre pobresa energètica.
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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 III

El grup de voluntàries del Camp de Tarragona
estem orgulloses d’haver sapigut fer front
a les dificultats i haver seguit endavant amb
les activitats del projecte durant els primers
mesos del 2021, recolzant-nos colze a colze
d’entitats i persones aliades i buscant sempre
nou voluntariat per poder créixer cada any
una mica més.

3. Descoberta amb l’Agrupament Escolta
i Guia Xaloc: Donar a conèixer la Justícia
Global i la nostra tasca com ESF.
4. Assessoraments col·lectius amb Aliança
contra la Pobresa Energètica (APE): Reclam
dels drets d’accés al subministrament de
serveis.
5. Participació en la Plataforma 25N:
Organització conjunta de la diada en contra
de les violències masclistes.

entitats respecte l’educació per la justícia
global.

Activitats
1. Entrevista Planta Baixa TV3: Explicació de
l’impacte mediambiental de la petroquímica
a Tarragona.
2. Presentació de l’estudi “La gestió
dels sediments a la Conca de l’Ebre.
Aproximacions jurídiques per a la
seva protecció”: Sensibilització sobre la
regressió, subsidència i falta de sediments
de la conca de l’Ebre.
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6. Publicació d’un article d’opinió a la
Revista de la Xarxa de Cooperació del Sud
de Catalunya (XCD): Contextualització de la
pobresa energètica durant la pandèmia de
Covid-19.
7. Dinamització de la visualització i debat del
documental “El temps que resta” durant
La Còsmica 2020: Sensibilització de l’acció
dels moviments per la justícia climàtica en
un context d’emergència com l’actual.
8. Trobada d’experiències de “Educació
per la Justícia Global” organitzada
pel Departament de Cooperació de
l’Ajuntament de Tarragona: Compartir i
conèixer les experiències de les diferents

9. Conte de “Auka, la granota amazònica”
a l’escola el Miracle: Incorporar la
dimensió Nord-Sud en la explicació de
les problemàtiques socials i ambientals
relacionades amb l’accés a l’aigua.
10.
Formació virtual sobre la nova llei
de regulació de lloguers i sobre pobresa
energètica, conjuntament amb el Sindicat
de Llogaters: Sensibilització sobre el nou
marc legal i sobre el context de pobresa
energètica.

Execució 2020
3798,06 €
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 III
“La desinformació i el desconeixement és un risc molt greu per a
les persones en general. Hi ha impactes directes de les indústries
de la província de Tarragona en la població”
Entrevista de TV3 a Alejandra Durán
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/limpactemedioambiental-de-la-petroquimica/video/6008846/

Memòria d’activitats 2020 · ESF

28

Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
El 2020 ha estat un any indiscutiblement
marcat per la pandèmia que ha afectat
directament a l’execució de les activitats que
moltes d’elles han passat de presencials a
format virtual. Tot i així, ha estat un any ple
d’activitats i sobretot campanyes d’incidència
política. L’any es va iniciar reforçant la
col·laboració amb organitzacions d’Amèrica
Llatina afectades directament per l’actual
model energètic. Així es va participar en
La marxa dels afectats, contra la impunitat
de Vale a Brasil organitzada pel Moviment
d’afectades per les represes al Brasil que en el
marc de l’activitat ens va permetre contactar
amb organitzacions i moviments socials de
15 països que lluiten contra els impactes de
l’actual model energètic i treballen propostes
per revertir-lo. En la mateixa línia al març es va
organitzar un acte a la Lleialtat Santsenca amb
Taula per Mèxic i l’Institut Català Internacional
per la Pau on es van compartir experiències
de lluita de col·lectius de dones a Mèxic i
Catalunya.
Durant aquest any s’han realitzat dos noves
investigacions emmarcades en el treball de
lluita contra la pobresa energètica i s’han
realitzat les respectives presentacions a través
d’articles, rodes de premsa i webinars. La
primera, publicada al maig, centrada en els
impactes d’aquesta problemàtica en la infància
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i adolescència. Aquesta investigació aporta no
només dades sobre aquests impactes sinó
també planteja protocols per treballar en el
marc de les escoles així com recomanacions de
polítiques públiques. El segon informe s’ha fet
de manera coral amb l’Observatori ODESC, la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Aliança
contra la pobresa energètica, partint del
paraigües del dret a l’habitatge per analitzar
els impactes de l’emergència habitacional i la
pobresa energètica.
En l’àmbit de la sensibilització i la formació
s’han realitzat diverses activitats com la Gira
de l’obra de teatre sobre els impactes de la
pobresa energètica en el gènere, l’Apagón,
que va tenir lloc al novembre a Madrid,
València i Bilbao o l’escoleta ecofeminista un
format que per primer cop es va fer des d’ESF
de la mà de Cooperació i ens va permetre
aprendre la pedagogia de les oprimides. En
la mateixa línea de formació però en format
webinar es va presentar al desembre el
document Comunitats Locals Energètiques.
Ciutadania per la sobirania energètica, fruit de
la feina realitzada per la Xarxa per la sobirania
energètica amb l’objectiu de servir de guia
per aquelles persones que tinguin interès en
constituir una comunitat energètica.
En l’esfera europea s’ha continuat participant

de la xarxa Right to Energy i es va participar
per segon cop activament al Fòrum d’aquesta
coalició a principis de desembre.
S’ha continuat també amb la col·laboració
amb l’Aliança contra la pobresa energètica
reforçada
amb
el
projecte
europeu
Empowermed gràcies al qual s’ha impulsat
l’espai de suport mutu, s’han realitzat videos
de difusió i s’ha col.laborat amb la campanya
de
micromecenatge
L’assetjament
dels
cobradors d’Endesa, a judici.

les transnacionals realitzin demandes als
estats per les mesures preses per fer front
al coronavirus, en el marc que faciliten els
Tractats de Comerç i Inversions. Així també a
partir de setembre es va iniciar una intensa
campanya amb organitzacions estatals com
Ecologistes en Acció o Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, entre altres, per
exigir al govern espanyol la recuperació de
la moratòria de talls d’aigua i energia que
expirava a finals de setembre.
Activitats

Per últim, a nivell d’incidència política s’ha
treballat intensament en els impactes de la
pandèmia en els drets de les persones. Així
es va participar en la presentació del llibre
Fent negoci amb la pandèmia del Transnational
Insititute en el qual s’exposa com els bufets
d’advocats s’estan preparant per a què

Participació en La marxa dels afectats, contra
la impunitat de Vale (Brasil):
Del 20 al 25 de gener vam participar en una
marxa convocada pel Moviment d’afectats per
les represes al Brasil per tal de denunciar els
impactes del model energètic al Nord i al Sud
Global. En aquesta marxa hi van participar
milers de persones no només del Brasil
sinó també de 15 països d’Amèrica Llatina i
d’Europa. La marxa partia de Bellhorizonte i
anava fins a Brumandinho, el lloc on s’havia
produït el darrer crim de l’empresa minera Vale
que en trencar-se una presa va acabar amb la
vida de 272 persones, feia poc més d’un any.
Durant aquests dies es van realitzar reunions
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El preu de l’abundància, drets humans a les fosques

amb les diferents organitzacions participants
així com un seminari internacional en el qual
des de les diferents organitzacions es va
compartir els impactes del model energètic en
els seus territoris i les lluites i propostes per
fer-hi front. Arrel d’aquesta trobada va sorgir
l’interès de seguir-se coordinant i treballar
per crear una plataforma internacional
d’afectades pel model energètic.
Setmana europea de la pobresa energètica:
Del 17 al 21 de febrer va tenir lloc la setmana
europea contra la pobresa energètica i
en el marc d’aquestes dates Enginyeria
Sense Fronteres, l’Aliança contra la pobresa
Energètica, la Xarxa per la sobirania
energètica, Fridays for Future, associacions
de veïnes de Font de la Pólvora (Girona) i Sant
Roc (Badalona), entre d’altres, van concentrarse a la seu d’Endesa, per a assenyalar-la
com a responsable de la pobresa energètica
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i l’emergència climàtica. Les diferents veus
que es van poder escoltar al voltant de l’acte
van denunciar els talls massius a barris
vulnerabilitats de Catalunya, així com la
impunitat en la seva actuació contaminant i de
destrucció dels territoris.
Acte Dones per un nou model energètic.
Experiències a Mèxic i Catalunya:
El dia 6 de març vam realitzar a la Lleialtat
Santsenca, junt amb la Taula per Mèxic i
l’Institut Català Internacional per la Pau,
l’acte “Dones per un nou model energètic.
Experiències a Mèxic i Catalunya”.
Vam comptar amb la presència de Teresa
Castellanos i Samantha César del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua –
Morelos, Puebla, Tlaxcala.
On ens van parlar del Proyecto Integral
Morelos, una macroinfraestructura energètica
projectada a la comunitat de Huexca, a
l’estat mexicà de Morelos. Aquest projecte
preveu dues centrals termoelèctriques i
un gasoducte d’uns 160 quilòmetres que
creuaria el territori de desenes de comunitats
indígenes camperoles, així com les faldes del
volcà “Popocacatépetl”, i altres autopistes i
aqüeductes. Aquestes infraestructures serien
explotades per empreses espanyoles, Abengoa

en el cas de les centrals termoelèctriques,
i Elecnor i Enagas (juntament amb la
italiana Bonatti) pel que fa als gasoductes.
En aquest darrer cas amb el finançament
del govern espanyol a través del Fondo de
Internacionalización de la Empresa española
(FIEM).
Vam comptar també amb la presència de
l’Aliança contra la Pobresa Energètica, que ens
van explicar com el model energètic té fortes
afectacions no només en la generació, sinó
també en l’accés.
L’acte va ser dinamitzat per la periodista
del Catalunya Plural Sandra Vicente i hi van
participar unes 40 persones.
Informe Precarietat energètica i infància a
la ciutat de Barcelona. Una mirada des de els
drets energètics de la infància:
El maig es va publicar l’estudi “Precarietat
energètica i infància a la ciutat de Barcelona:
Una mirada des dels drets energètics de la
infància” que a través d’una metodologia
qualitativa i participada, intenta posar llum
sobre els impactes d’aquesta problemàtica en
la infància i donar eines tant a l’administració
com a les escoles per fer-hi front. En l’estudi
es revelen dades tant rellevants com que a
la ciutat de Barcelona, el 15% de les llars amb

infants no es poden permetre mantenir una
temperatura adequada a l’habitatge durant
els mesos més freds, superant el 30% a Ciutat
Vella i Nou Barris. La investigació no només
analitza i denuncia l’actual situació sinó que
també inclou propostes per tal de superarla. La principal és la millora dels sistemes de
detecció, ja que una gran part dels casos passen
inadvertits a l’actual circuit. La intenció seria
comptar amb els centres educatius i els seus
professionals, amb els protocols i la formació
necessària, per tal de detectar aquests casos
i poder intervenir des de les administracions.
Arrel d’aquest estudi s’ha iniciat una ronda
de contactes amb l’ajuntament de Barcelona,
per tal d’implementar algunes de les
recomanacions del mateix. Així mateix es va
publicar un article sobre l’informe al Diari
Crític.
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dirigides principalment a l’Ajuntament de
Barcelona però també a altres administracions
per a revertir aquestes situacions.
Webinar La pobresa energètica en nens i
adolescents:
El 14 de maig va tenir lloc la presentació a nivell
europeu de l’estudi Precarietat energètica i
infància a la ciutat de Barcelona. Una mirada
des de els drets energètics de la infància.
Aquesta presentació es va fer en format
online i hi van participar l’autora de l’estudi,
Irene Gonzàlez, i l’acadèmica Saska Petrova
professora de la Universitat de Manchester on
hi van participar unes 80 persones de diferents
països europeus. El webinar va despertar molt
interès a nivell europeu ja que no hi ha gaires
informes centrats en els impactes de la pobresa
energètica en la infància i sobretot perquè
aquest planteja protocols i recomanacions per
implementar tant des de l’administració com
des de les pròpies escoles.
Informe Emergència habitacional, pobresa
energètica i salut. Inseguretat residencial a
Barcelona 2017 -2020:
Al Juliol es va publicar l’informe Emergència
habitacional, pobresa energètica i salut.
Inseguretat residencial a Barcelona 2017 -2020
conjuntament amb l’Observatori DESC, la
Plataforma d’afectats per la Hipoteca i l’Aliança
contra la pobresa energètica. L’informe aporta
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dades pròpies quantitatives i qualitatives per a
aprofundir en la problemàtica de la pèrdua de
l’habitatge, l’accés als subministraments i les
conseqüències en la salut.
L’informe resumeix les coordenades que
expliquen la situació d’emergència o crisi
habitacional actual amb perspectiva històrica,
a través de dades sobre la seva evolució,
conjugant elements vinculats a les polítiques
públiques, les lleis, i l’acció de la ciutadania.
Així mateix, l’informe aporta dades sobre
quins són els col·lectius més afectats per
la pèrdua de l’habitatge, com la pobresa
energètica no és únicament una qüestió
estacional i xifres sobres els impactes en
la salut, no sols física sinó també mental
d’aquestes problemàtiques, entre moltes
altres. A més l’informe aporta recomanacions

El 16 de juliol es va fer una roda de premsa on
hi van participar les entitats que van realitzar
l’informe així com una representant de
l’Agència de salut pública de Barcelona qui ha
col·laborat en la redacció d’aquest informe i en
especial en els impactes en salut d’aquestes
problemàtiques. A més el dia 23 del mateix
mes es va fer la presentació pública a través
d’un webinar al qual hi van assistir unes 50
persones.
Webinar “Fent negoci amb la pandèmia”:
El dimarts 7 de juliol conjuntament amb les
organitzacions impulsores de la campanya
catalana contra els TCIs es va organitzar
aquest webinar.

Es va comptar amb la participació de diversos
moviments socials que es podrien veure
afectats per aquestes mesures, com la PAH en
habitatge, l’APE en subministraments bàsics i
la Marea Blanca en sanitat.
El webinar es va retransmetre per youtube life,
en el canal de la Campanya Catalana No als
TCIs. Va comptar amb 233 visualitzacions.
Campanya
Moratòria
als
talls
de
subministrament:
Al setembre conjuntament amb Ecologistes
en acció, Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, Red Agua pública, l’Aliança contra
la pobresa energètica i altres col·lectius vam
iniciar una campanya per exigir al govern
espanyol la recuperació de la moratòria de
talls de subministrament implementada a
l’abril fins finals de setembre per fer front

En l’acte es va fer una presentació pel públic
de Catalunya de l’informe del TransNational
Institute “Haciendo negocio con la pandèmia”
en el qual s’exposa com els bufets d’advocats
s’estan preparant per a què les transnacionals
realitzin demandes als estats per les mesures
preses per fer front al coronavirus, en el
marc que faciliten els Tractats de Comerç i
Inversions.
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a la crisi sociosanitària produïda arrel de la
Covid19. Sense la moratòria el govern deixava
desprotegides a milers de famílies a partir de
l’octubre. Es va impulsar un manifest que van
signar més de 3.000 entitats i es va aconseguir
el suport de 10 grups amb representació
parlamentària per tornar a implementar
la moratòria de talls de subministrament.
Finalment, després de la pressió social, el 22
de desembre el govern central va recuperar
la moratòria per les persones en situació de
vulnerabilitat.
En el marc de les diferents accions també es
va realitzar una campanya de difusió d’unes
càpsules de vídeo situant al centre les dones
afectades que alcen la veu per a exigir els seus
drets, gràcies a la col.laboració del projecte
Empowermed, també dins la campanya d’EIE.
Precisament el projecte europeu vol visibilitzar
els impactes de la pobresa energètica en
la salut, posant èmfasi en la perspectiva de
gènere com a factor de risc per a trobar-se en
aquesta problemàtica.
Grup Suport Mutu:
L’octubre de 2020, i en la línia de visibilitzar la
qüestió dels impactes de la pobresa energètica
en la salut i l’empoderament de les persones
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afectades -objectius del projecte europeu
EmpowerMed, on participem com a ESF- s’ha
impulsat la formació d’un grup de suport mutu
en el marc de les membres de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica. El no poder mantenir la
casa a una temperatura adequada, no poder
fer front de les factures o no poder, si més
no, regularitzar els subministraments, genera
forts sentiments d’ansietat, d’impotència i de
culpa en les famílies, que es veuen obligades
a lidiar amb aquests problemes de manera
individual i, sovint, es senten estigmatitzades i
faltes de suport. Conscients d’aquests malestar
i impacte en la salut, proposem abordar-ho de
manera col·lectiva i política, amb l’objectiu
últim d’alleugerir la responsabilitat que
actualment senten les famílies i assenyalar
el propi sistema i model energètic. Aquest
espai de confiança i suport forma part de la
voluntat d’incloure una mirada holística sobre
l’afectació de la pobresa energètica en la salut
i la qüestió de la desigualtat de gènere, com a
factor de risc per a partir-la.
Gira el Apagón. Ni sed, ni frío, ni oscuridad:
Al novembre va tenir lloc la gira de l’Apagón,
una obra de teatre creada conjuntament
amb la companyia Xucrut Teatre que va ser
traduïda al castellà per portar-la a diferents
territoris de l’estat espanyol. L’obra tracta, des
d’una perspectiva ecofeminista, el fet que un

10% de la població catalana pateix pobresa
energètica i com el gènere és un factor de risc
en aquesta problemàtica. La gira va tenir lloc
el 6, 7 i 13 de novembre a Madrid, València i
Bilbao. A cadascuna d’aquestes ciutats es va
comptar amb entitats locals per organitzar
el passi així com per fer-ne difusió. L’activitat
no va consistir només en la representació de
l’obra sinó també en un debat posterior dirigit
per una persona voluntària de l’entitat i pels
propis actors de la companyia.

Per a la seva preparació es va comptar amb
l’experiència de Cooperacció, i es va plantejar
un procés d’aprenentatge que parteix de
l’experiència en primera persona, provinent
d’encarnar i aflorar els diferents malestars i
vulneracions fruit dels eixos de desigualtat
que ens travessen. L’objectiu de l’escola
es generar un procés de formació política i
empoderament, posant al centre els diferents
sabers, trencant amb la cultura dels experts
i generant un espai de seguretat i confiança.
A l’escola es van poder tractar temes com el
treball invisibilitzat de les dones, la destrucció
de l’entorn i dels modes de vida per part de
les grans ETN que controlen els serveis bàsics,
i el sosteniment de la vida que històricament
han proveït una majoria de dones, tant al Nord
com al Sud Global.
Acte Des de les comunitats energètiques
locals construïm sobirania energètica:

Escola Popular Ecofeminista:
Durant novembre i desembre va tenir lloc
l’Escola Popular Ecofeminista. L’escola,
pensada i impulsada des de la pedagogia
de les oprimides, va constar de tres sessions,
amb la participació de 10 dones, membres del
Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica
i de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
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L’1 de desembre es va organitzar l’acte Des
de les comunitats energètiques locals construïm
sobirania energètica conjuntament amb la Xarxa
per la sobirania energètica, l’Observatori del
Deute en la Globalització i Ecologistes en Acció.
L’objectiu era la presentació del document
“Comunitats Locals Energètiques. Ciutadania
per la sobirania energètica”. Aquest document
fruit del treball realitzat entre persones de
diferents col·lectius compromesos amb
la transició energètica vol ser una guia
informativa i orientativa sobre les Comunitats
Energètiques Locals. L’objectiu del document
és establir els fonaments democràtics de la
sobirania energètica en aquelles agrupacions
de persones que pretenguin desenvolupar-ne
una. Es tracta per tant, d’una guia que ofereix
una mirada política i no merament tècnica.
En l’acte, a més de la presentació del
document, es va comptar amb Txetxu Ezkurra
Loyola que va explicar l’experiència pràctica
d’Energia Gares, i amb Maria Crehuet i
Wennberg de Micropobles, qui va compartir
diferents experiències i projectes en matèria
de Comunitats Energètiques Locals del territori
català. En l’acte que es va retransmetre per
zoom i youtube hi van participar unes 50
persones.
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Campanya de micromecenatge L’assetjament
dels cobradors d’Endesa, a judici:

Al desembre vam iniciar una campanya de
micromecenatge conjuntament amb l’Aliança
contra la pobresa energètica per fer front
a les despeses d’un procediment judicial
contra un dels suposats despatxos d’advocats,
DPS Consulting, que treballen per Endesa
reclamant factures a famílies en situació de
vulnerabilitat. Les pràctiques que fan servir
aquestes empreses per reclamar deutes són
extremadament agressives amb l’objectiu
de pressionar a les famílies per aconseguir
el cobrament. Per primera vegada, a través
d’un cas concret, el de la Yolanda, es porta a
judici l’assetjament que pateixen les famílies
vulnerables per no poder pagar les seves
factures de llum o de gas, pràctiques de les que
Endesa és responsable, per acció o omissió.
Amb aquesta campanya es pretenen evitar

que cap empresa de recobrament contractada
per Endesa o qualsevol altra subministradora
torni a assetjar famílies vulnerables ja que
cal que les companyies deixin de derivar el
deute de famílies en situació de vulnerabilitat
a tercers actors.

ponents de perspectives locals, nacionals i de
la UE, entre els quals es trobaven: activistes de
base de l’Aliança contra la Pobresa Energètica
a Catalunya, activistes nacionals de Focus a
Eslovènia i diputats europeus com Cornelia
Ernst i Radan Kanev.

Fòrum xarxa Right to Energy:

Publicació en anglès de l’estudi “Energy
poverty and management models in the wàter
and energy sectors towards the universal
right to guaranteed basic suplies”:

De l’1 al 3 de desembre es va celebrar el Fòrum
de la coalició Right to Energy, una xarxa de la
que ESF som membres des de 2020. L’objectiu
del fòrum va ser crear un fort moviment a tot
Europa exigint i creant solucions energètiques
per a tothom. La trobada -virtual- va ser una
oportunitat per connectar amb activistes,
responsables polítics i investigadors que
treballen en la pobresa energètica i la
democràcia energètica per garantir una
transició energètica socialment justa que no
deixi ningú enrere. El programa va incloure

Després de la seva publicació el 2016,
l’ESFeres16 segueix vigent en quant a
l’anàlisi dels models de gestió privatitzats
de l’aigua i l’energia a nivell de la UE. En els
darrers anys hem vist com la consciència
social (i l’alarma) sobre la pobresa energètica
ha crescut significativament, gairebé tan
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ràpidament com la població afectada per
aquesta situació. Tot i que a la Unió Europea hi
ha estats membres que fa anys que apliquen
mesures pal·liatives, n’hi ha molts d’altres
que estan en estadis molt iniciàtics, com és
el cas de l’Estat espanyol, on encara no hi ha
un camí marcat ni una anàlisi en profunditat
per decidir les accions a emprendre contra
la pobresa energètica. A Catalunya amb la
Llei 24/2015, s’han visibilitzat els vertaders
responsables d’aquesta problemàtica i la
importància de la propietat i el model de gestió
d’aquests subministraments bàsics, perquè
la privatització dificulta que les institucions
dibuixin les línies vermelles que les empreses
d’aigua i energia no puguin creuar. Per aquest
motiu es va decidir traduir a l’anglès amb la
col.laboració de European Public Service Union
i es va publicar al desembre.

Execució 2020
167.432,03 €
Finançadors
UE Horizon 2020, Agencia Catalana
de Cooperació al Desenvolupament,
Departament d’Acció exterior, relacions
Institucionals i Transparència, Ajuntament
de Barcelona, Ajuntament de Tarragona,
Germinador Social
Memòria d’activitats 2020 · ESF
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No se’ns acudiria mai negar-li a un nen anar a l’escola o al metge
si a casa no ho poden pagar. Però en canvi vivim en un model que
obliga a la família d’aquest infant a assumir factures energètiques
impagables.
Article de la companya Mònica Guiteras publicat a Xarxanet.
https://xarxanet.org/opinio/lenergia-es-un-dret-es-la-nostradignitat-ens-hi-va-la-vida
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“Iros a casa” nos dijeron hace ya unas semanas. La casa como
refugio, protección, espacio de recogimiento. Pero, ¿y quién no
tiene casa? ¿Y quién no tiene los suministros básicos en casa? ¿Y
quién no tiene una red de apoyo? ¿Y quién tiene el enemigo en casa?
Una casa no es siempre un refugio, puede ser también testimonio
de situaciones de violencia y de opresión. De dominaciones sutiles,
de dolor, de vulneraciones.
Article de les companyes Míriam Planas, Irene González, Maria
Campuzano i Mònica Guiteras publicat a Píkara Magazine.
https://www.pikaramagazine.com/2020/04/en-defensa-delos-servicios-basicos-en-tiempos-de-coronavirus-y-siempre/

Es una situación indigna durante todo el año, pero con más motivo
durante estos días de confinamiento, y no te entra en la cabeza
que haya gente que no tenga las necesidades básicas cubiertas,
más aún la población especialmente vulnerable (gente mayor,
niños, personas con cuadros de salud complejos, sin unos mínimos
de salubridad, etc.).
Article de la companya Mònica Guiteras publicat a El Salto.
https://www.elsaltodiario.com/llamalo-politica/ni-sintecho-nisinsuministros
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L’any 2020 ha estat un any excepcional
marcat per la pandemia global de la COVID19.
Moltes de les activitats planificades s’han
hagut de readreçar a formats virtuals i amb
objectius diferents. El Dret Humà a l’Aigua
i el Sanejament (DHAS) ha pres una nova
perspectiva i rellevància amb la pandèmia. Les
restriccions i la crisi socioeconòmica han tingut
impactes diferenciats arreu del món. Hem
vist com l’accés a l’aigua i sanejament prenia
una rellevància cabdal a l’hora de frenar els
contagis de covid19.
En l’àmbit estatal, el gruix de la població que
pateix dificultats per afrontar les despeses
domèstiques com és el subministrament de
l’aigua ha augmentat a causa d’una baixada
d’ingressos. S’ha fet palès l’augment de
situacions de vulnerabilitat, amb imatges
representatives com les cues de persones a
les fonts públiques dels carrers de les ciutats.
Al mateix temps, molts municipis van decidir
tancar les fonts com a mesura de prevenció de
la COVID19.
Paradoxalment aquest 2020 es celebrava
el 10è aniversari del reconeixement del
DHAS per part de l’Assemblea General de
les Nacions Unides. Malgrat la convulsió i
l’impacte de la pandèmia, s’ha generalitzat de
forma mundial que l’aigua és un dret humà
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essencial per pal·liar aquesta pandèmia.
També s’ha generalitzat l’opinió que calen uns
serveis públics enfortits, participats i al servei
de les persones i el medi ambient per fer front
als reptes globals que tenim per endavant.
No podem oblidar que la crisi sanitària que
estem vivint és una causa més de l’emergència
climàtica global.
Elements que han contribuït de forma
rellevant a l’argument exposat anteriorment
son l’informe de l’últim mandat de l’ex-Relator
Especial de les Nacions Unides pel DHAS
que conclou que la privatització dels serveis
d’aigua i sanejament suposa un risc per la
garantia d’accés a l’aigua. La cerca permanent
de beneficis privats és un risc per l’interès
comú i sovint comporta abusos de poder en
un sector captiu i que és un monopoli natural.
Una opinió compartida per diferents relatories
de nacions unides sobre drets humans com
la salut, l’educació i l’habitatge. La campanya
d’aigua vam contribuir a l’informe de l’exRelator durant el període de consultes
públiques. Consulteu l’informe enviat aquí.
La pressió del lobby privat de l’aigua -qui
gestiona el 50% i el 80% de les concessions del
servei d’aigua a l’Estat espanyol i Catalunya
respectivament - per modificar el marc
normatiu per tallar l’aigua i augmentar tarifes

no va a tardar arribar després que el govern
espanyol decretés mesures extraordinàries
en l’àmbit econòmic i social per fer front a
la crisi sanitària de la pandèmia, referides a
l’obligació de les administracions a garantir
l’accés a l’aigua als col·lectius en situació de
vulnerabilitat durant l’estat d’alarma. Per
aquest motiu des d’ESF hem fet incidència a
l’Estat espanyol de la mà de la RAP per evitar
els talls durant la pandèmia.

programada a la Biblioteca Central Gabriel
Ferrater. A Santa Coloma de Gramenet, vam
organitzar el passi virtual del documental “Y
lo poco que nos queda” amb la intervenció
posterior de les directores; un vídeo fórum
virtual en el marc de les jornades per la Pau i
la Cooperació; i també dues sessions del teatre
fòrum “Què hi ha darrere d’un got d’aigua”
amb l’alumnat de 3er d’ESO de l’institut 9.

En l’àmbit municipal s’ha mantingut la
campanya “Som Aigua” als municipis de Sant
Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gramenet.
A Sant Cugat vam estar a la ràdio per informar
sobre la situació del DHAS a nivell global just
abans del dia mundial de l’aigua, i s’ha estat
participant activament a la Xarxa de Solidaritat
de manera virtual. Ja després del confinament,
al desembre, es va representar Matito i la
Gota d’Aigua. També s’ha desenvolupat
l’exposició “L’Aigua Allà i Aquí” que parla de
la crisis mundial de l’aigua i què fa el municipi
per contribuir a millorar la situació mundial,

Relacionat amb l’àmbit educatiu, s’ha
participat, com els darrers anys, del projecte
Reacciona. Aquest Aprenantge per Servei (ApS)
té la finalitat de treballar la consciència social
i la cultura de la pau mitjançant la realització
d’un curtmetratge per part d’alumnat. Aquest
any es va anar al col·legi Santa Teresa per
explicar la feina que fem des d’ESF en relació
a l’aigua.
En la regió local de Barcelona i l’Àrea
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Metropolitana de Barcelona, després de la
sentència del TS que valida la gestió d’Aigües de
Barcelona fins 2047, s’ha prioritzat l’estratègia
de treballar amb el teixit socioambiental
metropolità al voltant d’una nova governança
de l’aigua. Conjuntament amb el Moviment
per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD),
Aigua és Vida (AeV), Ecologistes en Acció,
Platoniq, Taula Aigua de Terrassa i Grup
Impulsor de Parlament Ciutadà s’ha iniciat
el procés per la constitució d’un Parlament
Ciutadà Metropolità on posar en valor el
coneixement i la feina de les organitzacions
socials i ambientals del territori que vetllen
per l’interès comú metropolità. Uns dels
eixos d’aquest Parlament inclou l’aigua i està
treballant propostes com un Observatori
Metropolità de l’Aigua i l’encaix del servei de
l’aigua dintre l’Economia Social i Solidària.
A l’octubre es va celebrar un taller sobre
aquest Parlament a la conca del Llobregat
i la presentació del (Co)Incidim com a eina
virtual per garantir el dret a la participació en
l’àmbit metropolità. Al novembre es va coorganitzar la primera Àgora dels moviments
socioambientals del Besòs.
Seguint amb les xarxes, hem continuat
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participant de l’Associació de Municipis i
Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i la seva
comissió executiva. Destaquem la impartició
d’un taller de participació en el servei de
l’aigua i un taller de tarifes dins del cicle de
formació interna amb 60 persones inscrites
de més de 30 municipis catalans. Aquest 2020
hem recuperat la participació activa a l’Eix
d’Empresa i DDHH de Lafede.cat, que ens
permet crear sinergies amb organitzacions
catalanes en la denúncia de les vulneracions
que cometen les empreses transnacionals i
caminar plegades cap a la creació del Centre
Català d’Empresa i Drets Humans. També hem
entrat a formar part del nou eix de Justícia
Ambiental Global de Lafede.cat, un nou grup
que s’alinea amb la planificació estratègica de
la campanya.
En l’esfera internacional, començavem l’any a
Dakar el gener de 2020, en una primera sessió
de preparació del Fòrum Alternatiu Mundial
de l’Aigua que s’havia de celebrar el maig

de 2021. Malgrat aquest Fòrum s’ha aplaçat,
estem presents en les diferents reunions de
preparació del Fòrum Alternatiu. El febrer
de 2020 vam assistir al Parlament Europeu
per denunciar l’incompliment del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, el Tractat
de la Unió Europea i el dret europeu sobre
contractació pública respecte la creació de
l’empresa mixta Aigües de Barcelona. Amb
el Moviment Europeu de l’Aigua s’ha fet
incidència sobre les institucions europees
per garantir l’accés al dret a l’aigua durant
l’emergència del coronavirus i per millorar
la implementació del DHAS amb la revisió
de la Directiva d’Aigua Potable. El maig de
2020 vam participar del Fòrum de l’Aigua de
Mesopotamia, com a mostra de solidaritat
amb les organitzacions de la conca del TigrisEufrates Iraq, Iran, Turquia i Síria. El novembre
de 2020 vam assistir a uns tallers internacionals
sobre serveis públics com a continuació del
webinar Enough is enough: privatisation
and public services. Aquest any hem seguit
participant del comité directiu de la GWOPA
(Global Water Operators Partnership Alliance).
Durant el 2020 la GWOPA ha canviat la seva
seu de Barcelona a Bonn (Alemanya), i amb
aquest canvi ha consolidat la seva solidesa i
estabilitat.

d’aigua hem realitzat un petit video per animar
a la participació del grup de voluntàries que
ens permet realitzar totes aquestes tasques
anualment. Te’l perdràs?

Activitats
Presentació documental Aigua Tèrbola:
El 26 de febrer vam presentar el documental
Aigua Tèrbola al Cinema Girona amb la
presència del director Víctor Yustres, la
defensora de drets humans de Saltillo Jackie
Campbell, la Sandra Vicente de la Taula de
Mèxic, la Monica Vargas de l’Eix d’Empresa
i DDHH de Lafede.cat i en Juan Martínez,
president de l’Observatori de l’Aigua de
Terrassa. El cinema Girona es va omplir de
gom a gom, esgotant totes les localitats i
generant un debat posterior molt interessant

Aprofitant la virtualitat del 2020, la campanya
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el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament”:

l’Agenda2030feminista.
Publicació de la versió catalana del Manual
de remunicipalització dels serveis públics
d’aigua:

Conjuntament amb Platoniq i la campanya
d’energia i extractives hem impulsat durant
tot el 2020 la creació del web COINCIDIM, una
plataforma digital de codi obert i lliure que
és un espai de participació i apoderament en
relació als subministraments bàsics i el dret de
participació.

per tal de denunciar l’impacte de les empreses
transnacionals d’aigua al Sud Global.
Junt amb el documental també es van publicar
una serie d’articles a diferents mitjans de
comunicació com ara El Salto Diario, La
Directa, Proceso, Mèdia.cat i Rompeviento TV.
Recupera’ls aquí.
Al llarg de l’any el documental també es va
presentar al Primer Festival Devreporter - cicle
de periodisme audiovisual per a la Justícia
Global la Festa del Riu de Manresa amb la
presència virtual del director i el periodista de
PODER Ricardo Balderas; i al centre cívic de
Barcelona Can Clariana.
Nou estudi: “L’objectiu de Desenvolupament
Sostenible 6: revisió i anàlisi crítica de
l’instrument de Nacions Unides per garantir
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El febrer de 2020 vam publicar aquest estudi
fet des del grup d’aigua a partir de la necessitat
d’analitzar l’Agenda de Desenvolupament
2030 de Nacions Unides (ADS2030) i el seu
ODS 6 sobre aigua i sanejament. Donada
la rellevància que ha près l’ADS 2030 en les
administracions públiques a tots els nivells,
vam identificar la necessitat d’analitzar com
aquesta agenda i l’ODS 6 contribueixen a la
garantia del DHAS. L’informe fa una anàlisi
de l’estat del DHAS amb les dades que
monitoritza nacions unides, i aporta una visió
crítica del paper de l’agenda pel que fa a la
promoció del creixement continu i el model
públic-privat de governança. Reconeixent que
l’ADS pot marcar un horitzó a seguir, també
aporta un marc de propostes de millora, que
inclou propostes feministes treballades amb

Conjuntament amb l’Associació de Municipis
i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) vam
publicar aquesta guia, la qual s’ha elaborat
des l’Associació Espanyola d’Operadors
Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS).
El manual és una eina tècnica i jurídica per
donar suport als ajuntaments en els processos
de remunicipalització del servei de l’aigua
i sanejament que anteriorment estaven
privatitzats.

L’impacte de la plataforma és molt
considerable: 97 participants, 125 propostes i
3 processos participatius.
El
procés
d’aigua
s’ha
centrat
en
l’apoderament ciutadà per democratitzar la
governança de l’aigua a nivell metropolità,
havent identificat amb un grup motor
d’organitzacions la necessitat d’instaurar
processos de participació digitals i presencials
en l’àmbit metropolità i incidir sobre el govern
de l’AMB. Amb el coincidim complementem la
campanya de Parlament Metropolità Ciutadà.

Coincidim: eines obertes per l’apoderament
digital ciutadà:
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Biennal
de
pensament:
transicions ecosocials:

Organitzant

L’octubre de 2020 vam participar a la taula
rodona Organitzant transicions ecosocials de
la Biennal de Pensament de Barcelona, per
reflexionar sobre noves dinàmiques d’acció
social coordinada per fer front als reptes de
garantia de drets bàsics com l’habitatge,
l’aigua, la mobilitat i la gestió del temps propi.
Des de la campanya d’aigua vam aportar
al debat la feina conjunta feta amb Aigua és
Vida, el MAPiD i tot el conjunt d’organitzacions
implicades en la construcció de l’Observatori
Metropolità de l’Aigua, un espai de participació,
co-govern i co-producció de política pública de
l’aigua on fer efectiu el dret a la participació en
el servei de l’aigua.

Presentació de l’informe de l’ex-relator:
Avançant en el DHAS. Riscos de la privatització
en la realització del dret humà a l’aigua i al
sanejament:

El novembre de 2020, conjuntament amb la
Red de Agua Pública, AEOPAS i Aigua és Vida
es va presentar l’informe de Léo Heller,l’exrelator de Nacions Unides pel DHAS,
“Privatització i els drets humans a l’aigua
potable i al sanejament”. Es va comptar amb
la presència virtual del relator i una taula
posterior de reflexions des dels operadors
públics i la ciutadania.
Des d’ESF i conjuntament amb Aigua és Vida
i l’AMAP vam traduir l’informe al català, el
qual inclou un capítol introductori escrit
conjuntament sobre el control ciutadà com a
eina per garantir el DHAS. Podeu recuperar
l’informe aquí.

Campanya d’incidència sobre la moratoria
de talls de subministrament estatals
#MoratoriaCortes:

Gràcies a una forta campanya de pressió
social sobre el Govern espanyol, el desembre
de 2020 es va aconseguir una nova moratòria
de talls de subministrament mentre es trobi en
vigor l’estat d’alarma.
La campanya començava amb la pressió de
més de 3.000 organitzacions i moviments que
exigiem recuperar la moratòria quan el Govern
de l’estat anunciava que no la prorrogava
més enllà de l’octubre de 2020. Amb aquests
suports, un seguit de reunions, i una roda de
premsa per presentar un manifest signat per
10 grups polítics a les portes del Congrés dels
Diputats de Madrid s’ha aconseguit recuperar
la moratòria dels talls.

implementar el principi de precaució, millorar
la figura de consumidor vulnerable i assolir la
garantia del dret d’accés als subministraments
bàsics a l’estat.
Webinars al voltant del 10è aniversari del
DHAS: Analitzant els 10 anys d’història del
dret humà a l’aigua i el sanejament:
Al llarg d’aquest 10è aniversari del DHAS,
destaquem la co-organització amb Blue Planet
Project, Food and Water Action Europe, Council
of Canadians, Public Services Internacional
(PSI), European Public Service Union (EPSU)
i la Plataforma de Acuerdos Públicos y
Comunitarios de las Américas (PAPC) d’una
sèrie de 3 webinars internacionals sobre els
encerts, avenços, reptes i oportunitats del dret
10 anys després del seu reconeixement.
• webinar 1: Los Derechos Humanos al Agua y
Saneamiento en la Ley Internacional.
• webinar 2: Gestión comunitaria y DHAS
en latinoamérica: donde estamos 10 años
después.
• webinar 3: Gender justice and the human
rights to water and sanitation.
Global Water Operators’ Partnership
Alliance (GWOPA - UN-Habitat):
El 25 i 26 de juny de 2020 vam participar del

La pressió social segueix per aconseguit
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Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia

comitè director del Global Water Operators’
Partnership Alliance (GWOPA) com a
representants de la societat civil. Aquest any
es va celebrar online, degut a la pandemia. En
aquest comitè es va presentar el programa
EU-WOP que ha de permetre desplegar grans
programes de PUPs a nivell mundial i que ha
estat finançat per la Unió Europea.

Execució 2020
112.606,63€
Finançadors
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), Ajuntament de
Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Generalitat de
Catalunya.
Memòria d’activitats 2020 · ESF
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Campanya nord de sensibilització i incidència

Campanya
Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia

Ens trobem davant una crisi sanitària que evidencia la importància
del servei públic de l’aigua per al sosteniment de les vides. Un
servei que és un dret humà i que no està garantit per a tothom.
Article del company Dante Maschio publicat a La Directa.
https://directa.cat/la-urgencia-del-dret-a-laigua-en-plenacrisi-del-coronavirus/

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa
con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento,
que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos
basados en sus principios definitorios de acceso consecuente
a la información, la participación activa, libre y significativa
de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la
sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Article de la companya Miriam Planas i Gonzalo Marín i Luis
Babiano publicat a Público.
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35036/laprivatizacion-y-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-alsaneamiento/
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Vint i set mil signatures de barcelonines i barcelonins no han estat
suficients per poder dur a terme aquesta consulta. Davant aquest
reclam, l’empresa privada ha interposat tots els recursos que han
estat possibles fins bloquejar-la als tribunals. Fins aconseguir que
el Tribunal Suprem blindés els seus interessos amb una sentència
que va clarament en contra de l’interès general i a favor dels
interessos d’aquesta empresa privada francesa, i que deixa l’aigua
de Barcelona i la majoria de municipis de l’Àrea Metropolitana a
les seves mans fins l’any 2047.
Article de la companya Miriam Planas publicat a Catalunya
Plural.
https://catalunyaplural.cat/ca/un-pacte-de-barcelona-per-lavida/

41

Comunicació
El 2020 ha estat un any ben diferent del què
esperàvem quan va començar. Sens dubte ha
estat un any de canvis en els què hem hagut
d’adaptar. Noves eines i un nou llenguatge
que hem anat introduint al nostre dia a dia:
Videotrucades, webinars, activitats online,
entre d’altres. Sens dubte noves maneres de
fer que han arribat per quedar-se.
La pandèmia i el confinament han condicionat
el projecte d’ESF i, per descomptat, també
la feina de l’àrea de comunicació. El nostre
principal objectiu ha estat acompanyar a
les diferents campanyes, projectes, a tot
l’equip i el voluntariat, en la transició cap a
aquest món digital, busquen fórmules que
permetessin adaptar les activitats i eines que
ens mantinguessin connectades.
Pel que fa a les campanyes, tant des d’Aigua
com des d’Energia, el context de la pandèmia
ha condicionat la línia comunicativa, que s’ha
centrat en dos objectius complementaris:
sensibilitzar sobre la necessitat de garantir
el dret als subministraments bàsics i exigir
mesures polítiques que ho fessin efectiu,
sobretot centrat en la moratòria de talls.
Aquestes accions s’han liderat sobretot des de
plataformes en què participem, com l’Aliança
contra la Pobresa Energètica o la Plataforma
Aigua és Vida.
Pel que fa més concretament a la campanya
d’Aigua, 2020 ha estat l’any en el que s’han
publicat els resultats de la recerca sobre el
negoci d’Agbar a Mèxic feta al 2019 amb
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El Salvador.

el finançament de la beca DevReporter. A
més d’un seguit de reportatges en diferents
mitjans, el plat fort va ser el documental Aigua
Tèrbola, que vam poder presentar a finals de
febrer en una sala dels Cinemes Girona plena
a vessar. Malauradament, poques setmanes
després arribava el confinament i ens obligava
a cancelar moltes de les presentacions
del documental. Algunes d’elles van ser
substituides per emissions online, com al
Festival EntreFronteres, el Festival Devreporter
o la Festa del Riu de Manresa. Després de
l’estiu, i seguint les mesures sanitàries, ja vam
començar a poder fer algunes presentacions
presencials.
En quant a la campanya d’Energia, voldríem
destacar la realització i difusió de l’estudi
“Precarietat energètica i infància a la ciutat
de Barcelona” que, acompanyat d’un Webinar
internacional, va aconseguir un gran impacte
als mitjans de comunicació i a les xarxes
socials. També destacar que, adaptat a la nova
situació, durant aquest 2020 hem continuat
amb el projecte europeu Empowermed, que,
amb una mirada de gènere, analitza la realitat
de la Pobresa Energètica a 6 països de la riba
de la Mediterrània.

La comunicació dels projectes del Sud ha
estat una mica més complicada ja que els
efectes de la pandèmia en aquests territoris
encara han estat més durs, durant alguns
mesos va ser molt dificil el treball a terreny
de les persones expatriades. A més cal afegir
el fet que, per motius evidents, aquest any
no s’han pogut realitzar els Programes de
Coneixement de la Realitat, que s’estaven
convertint en un dels pilars fonamentals de
cara a compartir la nostra feina en aquests
contextos. Tot i això hem seguit informant tant
de l’avenç dels projectes com de la realitat
de la pandèmia en aquests contextos. També
cal destacar que, tot i que aquest any no hem
pogut fer fires o activitats presencials en les
que explicar i sensibilitzar sobre aquestes
realitats, hem trobat canals alternatius per
continuar treballant en aquest objectiu. Entre
ells volem destacar els diferents passis online
del documental Nugkui, realitzat pel grup Perú
i la versió online del Joc de Memòria del grup

Pel que fa al conjunt de l’entitat, tot i no poder
realitzar esdeveniments presencials, hem
pogut mantenir algunes tradicions, com la
campanya de Sant Jordi, que per primer cop
va comptar amb una il·lustradora del Sud, la
peruana Cecé Gamarra.

Per acabar també destacar els vídeos realitzats
amb els diferents grups per tal d’engrescar a
més persones a sumar-se i enfortir la base
voluntària de l’entitat, una altra manera
d’adaptar-se a les necessitats dels temps de
pandèmia però mantenint el mateix objectiu i
esperit que ens caracteritza a ESF.
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Comunicació
Al llarg del 2020 hem realitzat les següents
publicacions:
• Guia per a la introducció de la justícia global,
la igualtat de gènere i els drets humans
en el currículum cientificotecnològic de
secundària obligatòria i en la modalitat de
Ciències i tecnologia de batxillerat
• ESFeres 25 El Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6
• ESFeres 26: La gestió dels sediments a la
Conca de l’Ebre
• Manual de remunicipalització dels serveis
públics de aigua
• ESFeres 27: Precarietat energètica
infància a la ciutat de Barcelona

i

• Estudio sobre el cambio climático en la
provincia de Orellana, Ecuador
• Emergència
habitacional,
pobresa
energètica i salut: Inseguretat residencial
a Barcelona 2017 – 2020
• Energy Poverty and Management Models
in the Water and Energy Sectors: Towards
the Universal Right to Guaranteed Basic
Supplies
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Xifres
Facebook:
Seguidors: 2209 (+8%)
Interaccions: 5815
Twitter:
Seguidors: 3546 (+11%)
Interaccions: 12419
Instagram:
Seguidors: 843 (+22%)
Interaccions: 51195
Newsletter:
Subscripcions: 622 (+18%)
Telegram:
Subscripcions 85 (+10%)
Web:
Usuaris: 18.409
Sessions: 24.716 (+5%)
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Informació econòmica
Al any 2020 la despesa total d’ESF ha estat de
1.234.344 euros. Amb el següent repartiment:
• Despeses Sud: 771.917 euros
• Despeses Nord: 279.174 euros
• Despeses administració i comunicació:
183.253 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 (0.91%),
El Salvador (25%), Moçambic (29%), l’Equador
(7%) i Assessories (0.03%) el que representant
el 62% de la despesa total.

INGRESSOS

DESPESES

FONS PÚBLICS

848.213

68,88%

Generalitat

214.637

17,43%

Perú

11.269

0,91%

El Salvador

314.686

25,49%

771.917

62,54%

Moçambic

357.757

28,98%

87.795

7,11%

411

0,03%

Ajuntaments i
Diputacions

462.920

37,59%

Administració
espanyola

170.656

13,86%

FONS PRIVATS

294.712

23,9%

PROJECTES NORD

279.174

22,62%

0

0,00%

Campanya d'energia i
indústries extractives

166.567

13,49%

Altres donacions

147.993

12,02%

Campanya d'aigua

112.607

9,12%

Col.laboracions
amb altres col.
lectius

146.719

11,91%

ADMINISTRACIÓ/
COMUNICACIÓ

183.253

14,85%

Quotes de socis/es

53.473

4,3%

Ingressos per
activitats

34.539

2,8%

Interessos i
extraordinaris

447

0,04%

Col·legis i
Universitats

Equador
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
13%, i la campanya d’aigua amb un altre 9%
del pressupost total.

executats i l’administració general de l’Estat
el 14%.

Quant als ingressos, el 69% correspon a
fons públics. Destaquen, amb un 37%, les
subvencions d’ajuntaments i diputacions,
la Generalitat finança el 17% dels projectes

Els fons privats han arribat al 24% del total
d’ingressos amb un 12% de donacions i un 12%
de col·laboracions amb altres col·lectius sent
la font de finançament amb més creixement.
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PROJECTES SUD

TOTAL INGRESSOS 1.231.348 €

atorgades directament o en col·laboració amb
altres entitats, al 2020 s’ha arribat als 1.031.015
€. Ha estat per sota dels últims tres anys, 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 Mundubat, Horizon, Justícia
Alimentària Global (JAG-VSF) i el Conveni amb
l’Observatori DESC.

TOTAL DESPESES 1.234.344 €
RESULTAT -2.960,15 €

Dintre de les donacions es contemplen els
valoritzats amb un valor de 143.173€ 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

2,8%

Indicadors
Any

Nº de
socis i
sòcies

Entitats
finançadores

Beques

Persones
contractades

2001

124

9

3

3

2002

194

17

4

8

2003

282

19

4

17

2004

441

34

2

12

2005

441

34

8

15

2006

460

33

9

20

2007

573

45

2

19

2008

632

39

4

21

2009

606

40

3

24

2010

612

37

3

28

PROJECTES SUD

2011

591

28

3

24

PROJECTES NORD

2012

599

33

3

21

2013

529

27

3

12

QUOTES DE SOCIS/ES

2014

490

29

2

13

INGRESSOS PER ACTIVITATS

2015

466

24

2

13

INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS

2016

513

24

3

14

2017

512

24

1

15

2018

503

19

2

16

2019

494

28

3

23

2020

482

27

1

20

4,3%

14,85%

0,04%

23,9%

22,62%
68,88%

FONS PÚBLICS
FONS PRIVATS

Memòria d’activitats 2020 · ESF

ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ

62,54%
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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

