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Catàleg d’activitats d’Enginyeria Sense Fronteres
L’objectiu del Catàleg d’Activitats d’ESF és oferir una eina de sensibilització i
conscienciació a la ciutadania sobre temes de drets i processos més directament
relacionats amb la provisió universal de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el
territori.
Les activitats estan a disposició de les entitats, els municipis, ajuntaments, entorns
socials, culturals i educatius.
Trobaràs una àmplia oferta de formats com tallers, documentals, espectacles de teatre
i titelles, jocs, exposicions i estudis.
Per a qüalsevol dubte, aclariment o ampliació d’informació ens podeu contactar a:
contacta@esf-cat.org
93 302 27 53
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“LES DEFENSORES DE L’AIGUA
AL PAÍS DE LA PLUJA”
Donem veu a tres dones defensores del Dret
Humà a l’Aigua a El Salvador que ens expliquen la
seva vivència i les lluites a les quals s’enfronten
posant en risc la seva vida, buscant alternatives
i denunciant la falta d’una regulació estatal del
recurs hídric.

EXPOSICIÓ
Grup El Salvador i Aigua

Indústria minera, contaminació de les aigües,
destrucció del medi ambient, sobreexplotació
d’aigua d’aqüífers, falta d’aigua domiciliar,
agrotòxics i amenaces contra la vida de les
persones i familiars. Contra tot això s’organitzen,
construeixen i s’autogestionen els seus propis
sistemes d’aigua per canonada, a partir de
models comunitaris i entitats sense ànim de lucre.
Defensen que el recurs hídric no ha de suposar
un enriquiment per a ningú i que l’estat ha de
garantir-ne l’accés a tothom, amb un marc legal
que ho reguli.

Públic en general
Dret a l’aigua, Dones defensores
del medi ambient
El Salvador
L’exposició es composa de
tres panells de gran format
desmuntables i de fàcil
transport. El primer panell
mesura 300 x 225 cm i els
altres dos panells mesuren 225
x 225 cm. (Interior i exterior)

L’exposició, si es vol, va acompanyada per una
xerrada explicativa de la situació hídrica a El
Salvador per part de membres de l’entitat.
També s’ofereix un joc tipus “memory” sobre
dades mundials i locals del dret humà a l’aigua i al
sanejament i en contrast amb dades de la realitat
de El Salvador.

Consultar a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org
Més informació al web
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EXPOSICIÓ
Campanya extractives i energia
Públic en general
Mineria, Residus
Perú, Congo, Xina, Xile, Sudàfrica, etc
L’exposició es composa de dos
roll-up explicatius i d’un mòbil
gegant (interior)
Consultar a energia@esf-cat.org

“SAPS DE QUÈ ESTÀ FET EL TEU
MÒBIL?”
Es donen a conèixer els minerals dels quals està
fet un telèfon mòbil. L’origen d’aquests minerals
és molt ampli i repartit per tot el globus, tot i que,
centralitzat en països del Sud, i la seva extracció
massa cops va associada a la generació de greus
impactes tant en la població com en el medi.
L’exposició “Què hi ha darrere del teu mòbil?”
mostra de forma molt visual i amena l’origen
d’aquests minerals que avui s’entenen com a
imprescindibles i el context en el qual s’obtenen.
A més a més ofereix alternatives, tant a nivell
individual com col·lectiu, per capgirar la situació.

Més informació al web
L’exposició, si es vol, va acompanyada per una
xerrada explicativa.
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“L’AIGUA ALLÀ I AQUÍ”
Objectius:
1. Sensibilitzar sobre l’accés a l’aigua i al
sanejament com un dret humà en l’àmbit
municipal i internacional
2. Posar en valor el paper municipal en la
prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local
com internacional
3. Donar a conèixer la gestió pública i municipal
del cicle de l’aigua al municipi
L’exposició pretén abordar aquestes objectius
d’una forma didàctica i visual especialment des
de la vessant de la sensibilització. Es destaca la
necessitat de posar en rellevància la perspectiva
local i donar més força als projectes del municipi.

EXPOSICIÓ
Campanya aigua
Públic en general

Contingut modularitzat:
• Plafó 1. La crisi Mundial de l’Aigua
• Plafó 2. El reconeixement del dret humà a
l’aigua i al sanejament a nivell internacional
• Plafó 3. El cicle integral de l’aigua:
• Plafó 4. L’aigua al municipi
• Plafó 5. La importància de la cooperació
municipal
• Plafó 6: El rol de la ciutadania empoderada

Dret Humà a l’Aigua
L’exposició es composa de 7
roll-up explicatius
Consultar a aigua@esf-cat.org
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“LAS DAMAS AZULES”
L’any 2015 Enginyeria Sense Fronteres va produir
el documental Las Damas Azules en el marc d’un
projecte DevReporter. L’activitat es centra en el
passi del documental seguit d’un debat dinamitzat
per una persona de l’associació.
L’any 2012, el govern peruà dóna llum verda al
projecte miner Conga, a Cajamarca. No és la
primera vegada que la mineria amenaça aquesta
regió amb els seus projectes d’expansió. Des de

DOCUMENTAL

fa més de vint anys, Yanacocha, la mina d’or a
cel obert més gran de Llatinoamèrica, posa en
perill els recursos hídrics. En aquest context, des
del cor de la jalca andina, neix una resistència
femenina sense marxa enrere. Ni els atacs ni la
por han aconseguit aturar aquestes dones que,
amb convenciment i esperança, aixequen la veu
per preservar la vida, la Pachamama i l’aigua. Tres
anys després, les Damas Azules segueixen en peu
cantant a la llibertat.

Grup Perú
Fitxa tècnica
Adult
Mineria, Aigua, Defensa de la
Terra
1h 30 minuts
Cajamarca (Perú)
Sala interior, Projector i
Pantalla, 2 roll-up explicatius
Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org

Títol: Las Damas Azules
Tipus: Documental
Durada: 63 Minuts
Direcció: Bérengère Sarrazin
Producció: Enginyeria Sense Fronteres
Any producció: 2015
País producció: Perú
Idioma: Castellà
Més informació al web
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“NUGKUI, EL ESPÍRITU DEL
CACAO”
Per a la realització del documental, hem
recorregut els principals afluents del Marañón i els
seus huacas, i ens hem endinsat en les plantacions
centenàries de cacau de l’Almendral i La Muschca,
on humils productors es resisteixen a convertir
les seves finques de cacau en cultius d’arròs, cafè,
o en zones urbanitzables. Ells són els autèntics
conservacionistes de les varietats originals del
cacau nadiu de fi de sabor i aroma, les quals
suposen un llegat genètic d’incalculable valor.

DOCUMENTAL
Grup Perú
Adult, apte públic en general
Dones xocolateres, sobirania
alimentària
1h 30 minuts
Jaén (Perú)

A l’animada ciutat de Jaén es troben les principals
protagonistes de la transformació de les llavors
de cacau en la beguda dels déus: les dones. Més
de 150 dones de la zona transformen el cacau, bé
sigui de manera artesanal o en petites plantes,
a través d’un procés que implicat totes les fases.
El producte obtingut d’aquest procés, la pasta de
cacau, és comercialitzat en diferents presentacions
i sota diferents marques. Algunes d’aquestes
dones, s’han associat sota una marca col·lectiva
anomenada Nuwa, que significa dona en llengua
awajún, ja que la dona Jaena, és l’hereva dels
ancestres amazònics que van domesticar el cacau
milers d’anys enrere.
Fitxa tècnica
Títol: Nugkui, el espíritu del cacao
Tipus: Documental
Durada: 23 Minuts
Direcció: Bérengère Sarrazin

Sala interior, Projector i
Pantalla

Any producció: 2015

Costos associats al transport

Idioma: Castellà

Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org

País producció: Perú

Més informació al web
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“REXISTIR”

REXISTIR recoge el sentido de la RESISTENCIA
histórica de los pueblos y las mujeres frente
al modo de vida capitalista y patriarcal y
los efectos de destrucción socioambiental
que genera. Una resistencia que DEFIENDE
otros modos de vida dignos, justos y
armónicos entre humanidad y naturaleza,
entre géneros y entre pueblos, con la que se
gesta procesos de organización y defensa
vlos derechos de las mujeres frente a las
violencias. Entendemos que tejernos desde
nuestros cuerpos-territorios en América
Latina, es RESISTIR a la nueva colonización
del extractivismo, reivindicando nuestras
memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir
como mujeres, es por lo tanto crear nuevo
mundo, es REXISTIR.

DOCUMENTAL / EXPOSICIÓ
Grup Perú

Drets Humans, Defensa de la Terra i
del Medi ambient, Dones Defensores,
Extractivisme, violència de gènere

Llatinoamèrica
Sala interior, Projector i Pantalla,
3 roll-up explicatius, tríptics
Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org

- Violències Territori - Cos: Les múltiples formes
de violència contra el territori del cos de les
dones llatinoamericanes, com la violència sexual,
el feminicidi o l’estigmatització, son violències
històriques exercides pel patriarcat ancestral que
es veuen en augment amb l’extractivisme.
- Violències al Territori - Terra: Els territori també
son objecte i escenari de disputa per part del
model extractivista patriarcal i colonial, que
consideren la naturalesa subordinada a les
necessitats del ser humà, de la mateixa manera
que les dones.
L’activitat consta de la projecció de 4 o 5
curtmetratges, depenent de l’interès, amb un
posterior debat.
Fitxa tècnica

Adult

1h 30 minuts

Recull de testimonis de les defensores del medi
ambient i dels Drets Humans que lluiten contra la
invasió extractivista en els seus territoris-cossos
i territoris-terra. Han sigut recollits a la campanya
Rexistir “Tejiendo Cuerpos Territorios” produïda
per Enginyeria Sense Fronteres i Grufides.

Títol: Rexistir
Tipus: Curtmetratge Documental
Direcció: Bérengère Sarrazin
Producció: Enginyeria Sense Fronteres, Grufides
Any de producció: 2018
País de producció: Perú
Idioma: Castellà
Més informació al web
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“AIGUA TÈRBOLA”
Des de l’any 2001, a El Saltillo, capital de l’estat
mexicà de Coahulia, l’aigua està gestionada
per una empresa mixta participada pel govern
municipal i Aigües de Barcelona.
Quins impactes ha suposat aquest model de gestió
per la seva població local? Quines amenaces pel
seu equilibri ambiental? Quines complicitats s’han
teixit entre els interessos empresarials i polítics?
Quines aliances i respostes han articulat les
comunitats per defensar els seus drets?
A partir d’aquest cas concret, “Aigua tèrbola”
explora el paper de les transnacionals com
Agbar als països del Sud, com està aprofitant la
feblesa normativa del context per maximitzar els
seus beneficis en el negoci de l’aigua. Però el
documental també ens permetrà conèixer quines
lluites planten cara a la seva avarícia i com es
connecten amb el moviment per una aigua pública
i democràtica a Catalunya.

DOCUMENTAL

Inclou debat posterior amb el director del
documental i membres de la campanya d’aigua
d’ESF.

Campanya Aigua
Adult, apte públic en general
Dret humà a l’Aigua i al sanejament,
gestió de l’aigua, transnacionals,
defensa ambiental
1,5h
El Saltillo (Mèxic)

Fitxa tècnica
Títol: Aigua tèrbola: el negoci d’Agbar a Mèxic
Tipus: Documental
Durada: 38 Minuts
Guió i direcció: Víctor Yustes
Producció: Enginyeria Sense Fronteres, PODER

Sala interior, Projector i
Pantalla

Any Producció: 2020

Costos associats al transport de
ponents i drets d’exhibició

Idioma : Castellà (32’) i Català (6’)

Contacta a aigua@esf-cat.org

País Producció: Mèxic - Espanya

Més informació al web
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“LES NOSTRES ENERGIES”
La democràcia és decidir sobre allò que afecta a la
nostra vida política col·lectiva, i el model energètic
decidirà moltíssim quin model de país tindrem en
les properes dècades’. En David Fernàndez, diputat
per la CUP al Parlament de Catalunya explica a
‘Les Nostres Energies’ per què la democratització
del nostre sistema energètic i la renovació del
nostre sistema polític van íntimament lligats de la
mà.
‘Les Nostres Energies’ vol fer una denúncia de
l’actual sistema energètic a Catalunya, tant des
del punt de vista de la seva escassa sostenibilitat
com de la seva concepció ademocràtica. Pretén
fer veure el conjunt d’impactes ambiental que un
sistema extractivista i concentrat, basat en fonts
no renovables majoritàriament, té sobre el conjunt
d’un territori densament poblat com el nostre.

DOCUMENTAL
Campanya Energia i Extractives

Fitxa tècnica
Títol: Les Nostres Energies
Tipus: Documental

Adult, apte públic en general
Mineria, Aigua, Defensa de la Terra
1h
Sala interior, Projector i
Pantalla
Costos associats al transport

Durada: 44 Minuts
Direcció: Miquel Carrillo
Realització: Matías Fernández
Producció: Enginyeria Sense Fronteres
Any producció: 2014
País producció: Espanya
Idioma: Català i Castellà

Contacta a energia@esf-cat.org
Més informació al web
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JOC DE L’HÀBITAT “CONSTRUIR CIUTAT”
Activitat centrada en el dret a la ciutat: des
del dret a participar en la seva construcció,
reflexionant sobre les metodologies, processos i
jerarquies que componen la presa de decisions,
fins a mostrar com aquestes decisions influeixen
en el nostre dia a dia. Amb el desenvolupament de
l’activitat es pretén que les persones participants:
1. Reflexionin sobre el model urbà imperant, com
ens afecta i qui decideix.
2. Identifiquin les diferències entre l’origen dels
models urbans de països rics i pobres.
3. Coneguin l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible número 11: “aconseguir que las
ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, segurs, amb resiliència i sostenibles”.

JOC
Grup Moçambic
Joves 1r d’ESO - 2n de Batxillerat
Dret a l’habitatge, “Construir ciutat”
2 hores
20 – 30 alumnes
Maputo (Moçambic)
Aula amb capacitat per 30 persones,
projector i pantalla, pack joc

L’activitat central consta d’un joc on els propis
participants, repartits en dos grups, seran els
encarregats de la presa de decisions a l’hora
de construir una ciutat. Es presentaran dos
contexts diferents, una ciutat del Nord i una del
Sud, portant-los a veure quines diferències viuen
ambdues regions i al mateix temps els molts punts
comuns que hi ha entre elles tot i semblar-nos tan
allunyades. És condició necessària l’autonomia i
independència dels participants, deixant que siguin
ells mateixos els qui prenguin les decisions segons
els seus propis criteris.

Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org

Més informació al web
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“JOC DE MATI”
Aquest joc s’ha desenvolupat en l’àmbit del
“Programa d’Abastament d’Aigua, Sanejament i
Enfortiment Institucional de la UNAC al Districte de
Funhalouro, Moçambic”.
L’activitat central consisteix en un joc de taula
que, mitjançant l’ús d’un tauler, fitxes i targetes,
permet la participació de múltiples participants.
L’objectiu que persegueix és conscienciar a les
persones participants sobre la importància de
l’abastament de l’aigua de consum humà, donant-li
un valor principal a aquesta i pretenent entendre
tots els beneficis que dóna l’aigua per cobrir les
necessitats bàsiques de les persones i garantir una
adequada qualitat de vida. Es posen de manifest
les diferències d’accés a aquest bé que es tenen
en diferents contextos com són el Districte de
Funhalouro a Moçambic i la Província de Barcelona.
A més, es buscarà entendre els diferents beneficis
que s’obtenen a partir dels estils de vida en
cadascun d’aquests contextos.

JOC
Grup Moçambic i Aigua
Joves 1r d’ESO - 2n de Batxillerat

Idealment, aquest joc ha de ser acompanyat d’una
presentació, un vídeo o una altra activitat que doni
lloc a un debat o espai de reflexió final.

Dret a l’aigua
2 hores
20 – 30 alumnes
Funhalouro (Moçambic)
Aula amb capacitat per 30 persones,
projector i pantalla, pack joc
Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org
Més informació al web
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“JOC DE L’AIGUA”
Es tracta de un joc de taula similar al “joc de
l’oca”. El objectiu del taller i del joc és aprendre
sobre els diversos usos de l’aigua i reflexionar
sobre la importància de l’aigua a la nostra vida i
com aquest bé tan valuós per l’esser humà es pot
veure amenaçat per la contaminació o el canvi
climàtic.
El taller es desenvolupa al voltant del “El joc de
l’aigua” on els nens podran posar-se a la pell d’algú
dels personatges del conte “Auka: la granota
amazònica” i hauran de resoldre enigmes i reptes
sobre diversos temes com l’aigua, el canvi climàtic
i la contaminació i llançar el daus amb l’objectiu
d’anar avançant caselles fins arribar a la meta.

JOC
Grup Equador - Tarragona
7 - 12 anys
Aigua, contaminació, Canvi Climàtic,
Gestió de l’Aigua, Biodiversitat
45 - 60 minuts
10 - 30 infants
Equador
Un espai pla on puguem posar el “joc
de taula” a terra. El joc és imprès
sobre una lona de 2x2 metres
Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org

Més informació al web
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“RISC ENERGÈTIC”

JOC
Campanya Energia i Extractives
Adults i joves de 3r d’ESO a 2n de
Batxillerat
Model energètic i extractivista
2 hores
Aula amb capacitat per 30 persones,
projector i pantalla, pack joc
Costos associats al transport
Contacta a energia@esf-cat.org

El Risc Energètic és un joc de taula que té per
principal objectiu reflexionar entorn les diferències
generades per la possessió i/o necessitat
(dependència) de petroli.
En el marc de la campanya de sensibilització “Crisi
energètica: drets humans a les fosques” es pretén
donar a conèixer com el model energètic dels
països més desenvolupats (com el nostre),
condiciona el desenvolupament dels països en
vies de desenvolupament o menys desenvolupats
que precisament tenen una major riquesa
energètica.
Més concretament, els objectius són:
1. Reflexionar sobre la importància vital de
l’energia.
2. Raonar la sobre la dificultat d’accés en aquelles
zones on disposen de majors riqueses
energètiques.
3. Sensibilització sobre el consum responsable
dels recursos energètics.
4. Promoure el diàleg i la construcció de
consciència comunitària, fomentant el consum
responsable.
5. Donar a conèixer la relació desigual existent
entre països proveïdors d’energia i aquells que
la consumeixen.
El Risc Energètic és un joc a mig camí entre el Risk
i el monopoli, que vol reflectir la geopolítica
mundial que es crea al voltant del petroli.
En aquest sentit, es divideix el món en 6 regions:
Orient Mig, Europa i Euràsia, Nord Amèrica, Sud i
Centre Amèrica, Àsia Pacífic i Àfrica, que han
d’aconseguir no quedar-se sense petroli per
sobreviure. A les diferents rondes del joc, aquestes
regions tenen diferents opcions per aconseguir
sobreviure: comprar i vendre petroli, reduir el seu
consum energètic o, inclús, declarar guerres.

Catàleg d’activitats | contacta@esf-cat.org | 93 302 27 53
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“AUKA, LA GRANOTA
AMAZÒNICA”
Conte infantil on s’explica la situació de l’Amazonia
equatoriana contraposant polítiques extractives i el
Dret Humà a l’Aigua. “Auka, la granota amazònica”
tracta d’una granoteta que viu a l’Amazonia
equatoriana i que, un dia, descobreix que les
aigües netes on ella acostuma a jugar tenen unes
taques negres. Quan descobreix qui contamina les
aigües decideix guardar l’aigua neta que queda
dins la seva panxa. Però, poden viure sense aigua?
Qui cuidarà l’aigua? Com aconseguirà treure-la de
la panxeta per retornar-la? L’Auka podrà tornar a
somriure? Moltes incògnites que podrem descobrir
al llarg del conte.

CONTE
Grup Equador - Tarragona
Infantil, 1r, 2n i 3r de primària
Contaminació i Petroli, Conservació
medi ambient i Dret Humà a l’Aigua
30 minuts
10-20 infants

L’exposició pretén sensibilitzar al públic infantil
i adult sobre la problemàtica de l’extractivisme
i la situació actual a escala mundial, però en
especial al país on des del grup d’ESF al Camp de
Tarragona es treballa en matèria de cooperació
internacional, Equador. La proposta arriba després
d’un procés creatiu conjunt del voluntariat de
l’entitat, mitjançant el qual ha creat una història
que barreja ficció i elements molt propers a la
realitat amazònica equatoriana. El conte ha estat
il·lustrat i maquetat amb el treball creatiu d’una
dissenyadora gràfica i de l’àrea de comunicació
d’ESF.

Amazonia (Ecuador)
Consta de 5 roll-up de 85x200 cm
adequats a espais interiors
Costos associats al transport
Contacta a
sensibilitzacio.sud@esf-cat.org
Més informació al web
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I ES VA FER LA LLUM
Contacontes i espai d’intercanvi sobre la pobresa
energètica i com afecta durant la infància, des de
les emocions i la perspectiva del dret a l’energia.

CONTACONTES
Campanya Energia i Extractives
Infància de 5 a 9 anys / Públic infantil
Pobresa energètica en la infància,
emocions

I es va fer la llum és un conte inspirat en les
famílies de l’Aliança contra la Pobresa Energètica
i el testimoniatge de la infància de la Cañada
Real, que ara fa un any que viuen sense llum. És
un conte il·lustrat per Ivonne Navarro Varas que
pretén aportar un petit gra de sorra per superar
aquesta injustícia de manera col·lectiva.
Amb un llenguatge senzill alhora que contundent,
és el conte ideal per a que en àmbits educatius es
puguin acompanyar aquestes situacions i, alhora,
enfortir les xarxes de suport que volen revertir
aquesta situació.

45 minuts
En exterior, micro amb diadema
250 euros
Contacta a energia@esf-cat.org

Més informació al web
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TEATRE “MATITO I LA
GOTA D’AIGUA”
A través del teatre de titelles, la interpretació
i la música en directe, es narra la història d’en
Matito. Aquest personatge viu en un poble a on
hi té una olivera a prop del riu. Un dia es fixa que
cada vegada baixa més contaminat. Tot i això, un
empresari vol comprar-li la olivera per substituir-la
per una roda que vol extreure tota l’aigua del riu
per vendre-la. El Matito i els diferents personatges
que intervenen en l’espectacle tractaran la
situació de l’aigua al món, la mercantilització del
recurs i la sostenibilitat per decidir si en Matito
ven l’olivera o es posen a treballar conjuntament
per una nova cultura de l’aigua. L’espectacle té
per objectiu sensibilitzar a la ciutadania sobre la
cooperació, el dret humà a l’aigua i al sanejament i
la mercantilització d’aquest recurs.

ESPECTACLE
Campanya Aigua

Fitxa
Títol: Matito i la gota d’aigua

Per a totes les edats

Format: Espectacle exterior en plaça, passeig,
espais interiors grans

Dret Humà a l’Aigua, no
mercantilització de l’aigua i del
sanejament

Gènere: Teatre de titelles amb música en directe
(havanera, jota i romanço entre altres)

50 minuts

Equip: 3 artistes, 1 tècnic

Espai exterior (9 m de
diàmetre). Visió de l’espectacle
semicircular.
Consultar a aigua@esf-cat.org

Nº artistes pista: 4

Idea: Enginyeria Sense Fronteres
Idea original: Circulant, circ en moviment
Creació: Cia Matito
Més informació al web
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CIRC “ELS EXPLORADORS
DE L’AIGUA”
Un espectacle de circ, teatre i humor adreçat a
tots els públics per parlar de l’aigua com a recurs
escàs del planeta de forma amena, artística i
sensibilitzadora.
L’espectacle ens narra la història de dos aventurers
que arriben a una nova terra i descobreixen un
pergamí que els invita a resoldre el “conflicte de
l’aigua”. A través de malabars, equilibrisme, màgia,
clown i altres tècniques de circ els dos actors
exemplifiquin, amb la participació activa del públic,
els valors universals associats a l’aigua, com són la
solidaritat i la cooperació.

ESPECTACLE
Campanya Aigua
Fitxa
Per a totes les edats

Títol: Els Exploradors de l’Aigua

Dret Humà a l’Aigua

Format: Espectacle exterior en plaça, passeig,
espais interiors grans

50 minuts

Gènere: Circ, teatre, humor

Espai exterior (9 m de
diàmetre). Visió de l’espectacle
semicircular.
Consultar a aigua@esf-cat.org

Nº artistes pista: 2
Equip: 2 artistes, 1 tècnic, 1 producció
Idea: Enginyeria Sense Fronteres
Idea original: Circulant, circ en moviment
Creació: Claret Clown, Pessic de Circ

Més informació al web
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TEATRE “LA MEMÒRIA
DE L’AIGUA”

ESPECTACLE
Campanya Aigua
Per a totes les edats
Dret Humà a l’Aigua
50 minuts
Consultar a aigua@esf-cat.org

La memòria de l’aigua, és un espectacle creat
com una celebració de l’aigua i de la vida, és així
una història de coneixement i d’amor. Per aquests
motius la història s’estructura a partir de facilitar
als infants informació tant de caire curricular com
emocional.
L’activitat, també inclou un dossier amb activitats
proposades perquè el professorat de centres
educatius porti a terme a l’aula posteriorment a la
visualització de l’espectacle.
És un espectacle pensat per fer moure emocions,
per descobrir-nos que som aigua i des d’aquesta
experiència vincular-nos positivament amb el
nostre entorn i amb tot allò que és viu fent que
aquest vincle sigui sincer i perdurable.
Observem que son les emocions, els petits o
grans moviments interns aquells que finalment
ens porten a actuar, a “moure’ns”, a fer un canvi
d’actitud.
És molt interessant que una vegada els nens i les
nenes han vist l’espectacle puguin dedicar una
sessió a expressar-se.

Fitxa
Títol: La memòria de l’Aigua
Format: Interior
Gènere: Teatre i titelles
Nº artistes pista: 3 intèrprets + 1 tècnic
Idea: Enginyeria Sense Fronteres
Idea original: AKWA
Creació: Montserrat Casanovas i Pep Mª Martínez
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TEATRE “L’APAGADA”
Espectacle creat conjuntament amb la companyia
de teatre Xucrut Teatre, en col·laboració amb l’APE
(Aliança contra la Pobresa Energètica) s’emmarca
dins la campanya “El preu de l’abundància, drets
humans a les fosques”.
L’obra tracta, des d’una perspectiva ecofeminista,
el fet que un 10% de la població catalana pateix
pobresa energètica i com d’aquestes, les dones
son les més perjudicades.
L’espectacle, creat a través de l’art i amb una
metodologia innovadora, te una durada de 40
minuts aproximadament que donen pas a un
debat obert amb el públic per tal de compartir i
reflexionar sobre la temàtica.

ESPECTACLE
Campanya Energia i Extractives
Per a totes les edats
Pobresa energètica
1h
Espai escènic de 6x4 metres.
Preferible escenari sense
pendent
Consultar a energia@esf-cat.org

Fitxa
Títol: L’Apagada
Format: Espectacle interior
Gènere: Teatre
Companyia: Xucrut Teatre
Més informació al web
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“EMERGÈNCIA CLIMÀTICA:
UNA QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA I
DRETS HUMANS”

TALLER
Tarragona, Grup Canvi Climàtic
Públic en general, recomanat a partir
de 14 anys
Emergència climàtica
90 minuts
Màxim 36 persones
Aula amb taules amb possibilitat
d’agrupar-se, pantalla, projector

L’objectiu del taller és donar a conèixer i
reflexionar sobre les implicacions del canvi climàtic
en el benestar de les persones i dels ecosistemes,
així com mostrar la complexitat a l’hora de prendre
decisions en un context d’incerteses i riscos. El
taller es desenvolupa al voltant del joc “Paying for
predictions” creat pel Centre pel Clima de la Creu
vermella. El taller s’estructura en tres etapes:
1ra, una introducció del joc i la contextualització
debat l’emergència climàtica. 2na, el joc, on els
participants han de prendre decisions. Durant
aquesta etapa es van exponent conceptes claus
per entendre de manera més consolidada i
simplificada el canvi climàtic. Finalment, 3a etapa,
hi ha una part de discussió i reflexió sobre el
paper de la societat davant del canvi climàtic
i de les propostes col·lectives per respondre a
l’emergència climàtica.
Objectius:
• Crear consciencia sobre la problemàtica
climàtica causes i conseqüències
• Sensibilitzar sobre els riscos i impactes i la
necessitat d’actuar de manera preventiva:
mitigar i adaptar com a feina crucial de les
comunitats i individus.
• Exposar la crisis climàtica com una qüestió de
drets humans i justícia.
També es toquen temàtiques com la injustícia
climàtica: social, Inter generacional i Inter espècie.

Costos associats al transport
Contacta a energia@esf-cat.org
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ESTUDIS

ESFERES

Presentació i debat

La col·lecció d’estudis ESFeres pretén oferir
materials i instruments per a la reflexió i l’anàlisi
critica. L’objectiu es facilitar l’aprofundiment en
les causes de les desigualtats del patró actual de
desenvolupament per tal de contribuir a millorar
l’acció política i educativa al Nord dels moviments
socials, universitaris, ONGD i altres actors de la
cooperació internacional.

1h
Costos associats al transport

15. Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a
l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes
Autora: Cristina Barberà
Aquest estudi pretén analitzar en una petita mostra de municipis si l’estructura
tarifària i el preu que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura
de l’aigua permet el compliment de la garantia del dret humà a l’aigua. Per
això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma general,
coml’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.

Més informació al web

16. Pobresa energètica i models de gestió de
l’aigua i l’energia a la UE: Cap a la garantía del
dret universal als subministraments bàsics
Autora: Mònica Guiteras Blaya
Aquest estudi pretén comparar els models de gestió de l’aigua i l’energia a l’Estat
espanyol amb altres models a diferents països i regions de la Unió Europea,
posant èmfasi en si s’acompleix l’accés universal i la garantia de subministrament
d’aquests dos béns, alhora que identificant si aquests models i les seves

Més informació al web

respectives mesures permeten adreçar la problemàtica de la pobresa energètica.
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17. Desigualtat de gènere i pobresa energética:
Un factor de risc oblidat
Autora: Irene Gonzalez Pijuan
Aquest estudi pretén comparar els models de gestió de l’aigua i l’energia
a l’Estat espanyol amb altres models a diferents països i regions de la
Unió Europea, posant èmfasi en si s’acompleix l’accés universal i la
garantia de subministrament d’aquests dos béns, alhora que identificant
si aquests models i les seves respectives mesures permeten adreçar la

Més informació al web

problemàtica de la pobresa energètica, que afecta cada dia a més persones.

18. Relacions entre l’empresa privada i la UPC:
Anàlisi del cas Endesa
Autora: Telma Lago Rodríguez
Document extret d’un Treball de Fi de Grau d’Enginyeria de l’Energia
corresponent a un projecte de Aprenentatge i Servei realitzat amb
Enginyeria Sense Fronteres que pretén aportar una mica de llum sobre
les relacions existents entre l’empresa privada i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Al llarg del treball es mostraran les modalitats de

Més informació al web

col·laboració entre les empreses privades i la universitat, per despr és
centrar-se en Endesa, amb un recull de la seva activitat i història i dels
punts de relació amb la UPC.

19. Recuperant el control de l’energia : Accions
per (re)municipalitzar la distribució elèctrica
Autor: Alfons Pérez (XSE i ODG)
Analitza el context general de la distribució elèctrica i s’inicia amb la història
de l’electrificació a Catalunya, parant especial atenció a l’evolució de les xarxes
elèctriques i les dinàmiques de poder del sector, per arribar a què és la
distribució en l’actualitat, quins són els seus actors principals i com es remunera
l’activitat. A més, indaga les eines que ens pot brindar el marc jurídic actual en

Més informació al web

relació a la (re)municipalització de la distribució elèctrica.
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20. Experiències d’intercanvi entre operadrors
públics d’aigua: Una eina d’implementació del
Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a nivel global
Autor: Martí Kubesch
Amb aquest estudi, es pretén donar a conèixer el funcionament de les
col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors públics d’aigua i com els
municipis poden fer servir aquests partenariats com a eina per posar de relleu
el valor i la capacitat d’impacte d’aquest tipus de polítiques de cooperació

Més informació al web

internacional al desenvolupament. El principal objectiu d’aquest estudi és la
divulgació d’aquests intercanvis per tal d’animar altres operadors públics d’aigua i
ens municipals en la posada en pràctica de partenariats entre entitats públiques.

21. Endeutament i Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament (DHAS): L’assequibilitat del DHAS a la
Demarcació de Barcelona i al Sud Global
Autora: Mònica Guiteras Blaya
L’objectiu de l’estudi és analitzar la garantia del DHAS i concretament de la seva
dimensió d’assequibilitat a la província de Barcelona, comparant el model de
gestió d’AB amb altres operadors públics o cooperatives a municipis. Malgrat des
de 2015 es garanteix l’accés a les persones en situació de vulnerabilitat perquè ja

Més informació al web

no se’ls pot tallar el subministrament, si no s’assegura alhora un preu assequible
no s’està garantint realment el DHAS.

22. Injustícia ambiental a Tarragona – Un análisis
de conflictes i resistències en el territori
Autoria: Alejandra Durán Castellanos, Beatriz Felipe Pérez, Isabel Vilaseca
Boixareu

Més informació al web

En el present estudi s’analitzen alguns dels conflictes ambientals més
rellevants que han tingut lloc a Tarragona amb el triple objectiu de:
documentar des del seu origen una sèrie de conflictes ambientals
rellevants (pel seu impacte, durada, magnitud, grau d’oposició); ajudar a
alçar la veu de les entitats protagonistes d’aquests conflictes; i, finalment,
recopilar, analitzar i valorar les accions de resistència davant d’aquests
projectes.
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23. La gestió comunitària d’energia: Sobirania
energètica i béns comuns
Autora: Anaïs Varo Barranco
El present estudi es justifica i troba la seva rellevància en la voluntat de construir
coneixement al voltant de formes alternatives al model neoliberal de gestió d’allò
comú. En aquest cas tractem el tema de l’energia, com un bé comú i dret bàsic
que es connecta amb un dels recursos més instrumentalitzats i mercantilitzats
de la història moderna. No és possible explicar l’evolució del capitalisme sense

Més informació al web

l’evolució de l’energia, la seva producció i distribució.

24. Remunicipalització, participació i democràcia:
Anàlisis i eines per a noves propostes de govern
de l’aigua a Catalunya
Autora: Edurne Bagué
Aquest estudi dona a conèixer els processos i els debats entorn de la
participació, el control ciutadà i el co-govern que estan tenint lloc en el marc de
casos concrets, permet donar els elements i les eines necessàries, tant als grups
locals, com a la ciutadania en el seu conjunt, perquè puguin impulsar processos

Més informació al web

de remunicipalització que proposin i plantegin opcions per a la creació d’un nou
model de gestió que els inclogui.

25. L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6:
Revisió i anàlisis crític de l’instrument de les Nacions
Unides per garantir el Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament
Autor: Dante Maschio Gastelaars

Més informació al web

La motivació per realitzar el present estudi sorgeix de la necessitat
d’analitzar les Agendes de desenvolupament de les Nacions Unides, més
en concret respecte al seu contingut respecte a l’aigua. El punt de partida
de l’estudi entén les Agendes de Desenvolupament com instruments
internacionals capaços de garantir els Drets Humans i Ambientals.
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26. La gestió dels sediments a la Conca de l’Ebre:
Aproximacions jurídiques para a la seva protecció
Autoria: Ramon Nadal Fabra, Alejandra Durán Castellos, Clara Esteve Jordà
L’objectiu del present estudi és, principalment, explicar els factors -ambientals,
socials i jurídics- d’una problemàtica que la majoria de població tarragonina
desconeix i que, no obstant això, ens interpel·la a totes. Creiem que una
adequada o inadequada gestió dels sediments al Delta de l’Ebre pot repercutir
negativament, no només en el propi riu Ebre sinó també en la resta d’ecosistemes

Més informació al web

que l’envolten. A més recopilem algunes de les iniciatives que han sorgit
recentment per a protegir els ecosistemes deltaics.

27. Precarietat energètica i infància a la ciutat de
Barcelona: Una mirada des dels drets energètics
de la infància
Autora: Irene González Pijuan
Que passa quan els infants viuen en habitatges amb els subministraments bàsics
amenaçats? A Catalunya són unes 380.000 les famílies que destinen més d’un
10% dels ingressos familiars a la despesa energètica. A la ciutat de Barcelona,
el 15% de les llars amb infants no es poden permetre mantenir una temperatura

Més informació al web

adequada a l’habitatge durant els mesos més freds. L’estudi analitza i denuncia
l’actual situació i inclou propostes per tal de superar-la.

28. Cap a una política ecofeminista de l’aigua.
Apunts per una governança públic comunitària de
l’aigua.
Autoria: Laia Forné Aguirre i Mauro Castro Coma
L’aigua és un bé imprescindible per la vida i per això mateix hi ha qui la veu i la
tracta com un gran negoci. Ja hem vist els resultats de tractar l’aigua com una
mercaderia més, però quines polítiques de l’aigua podríem realitzar amb el criteri
de garantir el sosteniment de la vida? És compatible respectar els límits físics

Més informació al web

de la natura amb maximitzar els beneficis privats? Existeixen fórmules més enllà
de la gestió pública i la privada? Que pot aportar la mirada ecofeminista al debat
sobre els models de gestió de l’aigua?
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29. La defensa de la gestió pública i democràtica
de l’aigua. Anàlisi i eines per el debat a Tarrgona
Autora: Isabel Vilaseca Boixareu
L’estudi, emmarcat en el projecte d’EPD, “Un accés universal i una gestió més
justa de l’aigua i l’energia a Tarragona i el Sud Global”, té com a objectiu principal
fer una radiografia de la situació mundial, estatal i catalana de las gestió pública
de l’aigua i situar Tarragona en aquest context, amb la finalitat última d’oferir
algunes eines que ajudin a encarar la discussió sobre el tema entre moviments

Més informació al web

socials i administracions públiques d’aquesta ciutat.

30. El impacto de las empresas españolas en el
exterior
Autoría: Jennifer Chavarro Quino, Erik Hagen y Bettina Cruz
Durante décadas, el orden sociopolítico imperante a nivel mundial ha impuesto
un modelo de crecimiento económico exponencial basado y sostenido por el
aumento continuo de la extracción de recursos naturales.
Este estudio pretende aportar más luz sobre cuáles son en realidad los impactos
de las energías renovables a gran escala en el Sur Global, y así poder contribuir

Més informació al web

a la reflexión sobre qué aspectos es necesario cambiar del actual modelo
energético más allá de las fuentes de generación de la energía.

31. Pagar fins que faci mal. Anàlisi comparativa
de casos de privatitzacions de l’aigua a Amèrica
Llatina: Colòmbia, Xile i Mèxic
Autora: Mireia Lozano Carbassé
L’informe permet desgranar l’arquitectura corporativa d’Agbar i la seva matriu
empresarial Suez-Veolia. Un model operacional que passa per l’aprofitament -o
inclús la modificació interessada- de contextos polítics i normatius favorables
per guanyar concessions i desenvolupar una política de negoci que prioritza els

Més informació al web

màxims beneficis pels accionistes a costa de la vulneració de drets humans i
ambientals.
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32. El futur de les hidroelèctriques en la transició
ecosocial
Autoria: Manel Riu, Dídac Jordà, Verònica Amorós, Gilberto Cervinski, Tchenna
Fernandes i Alma Midžić.
En la història de la humanitat els rius sempre han estat elements claus per ubicar
els assentaments de les comunitats. Font d’aigua, però també d’energia aprofitant
el seu moviment, l’energia hidràulica no és ni de lluny cosa del passat, sinó que el
futur de la transició energètica li reserva un paper rellevant.

Més informació al web

33. El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament
davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i
propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Autoría: Beatriz Felipe Pérez, Pol Mascaró Olivella, Isabel Vilaseca Boixareu.
En aquest estudi analitzem els efectes de la crisi climàtica sobre els usos i el cicle
de l’aigua, com la situació de falta de pluja i baixada del nivell dels embassaments
al 55% en què ens trobem, quin impacte tindrà sobre l’AMB i quins són els plans
de l’administració per adaptar-nos-hi. L’estudi conclou amb la proposta d’un llistat

Més informació al web

de mesures concretes d’adaptació de l’aigua al canvi climàtic per a l’AMB.
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