PROGRAMA DE CONEIXAMENT DE LA REALITAT
EL SALVADOR

”Enfortiment de cooperatives agropecuaries i organitzacions de
dones camperoles per a l’exigibilitat del Dret Humà a l’alimentació i
a la sobirania alimentaria en El Salvador”
”Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles per a
l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels drets humans”
CONTEXT DE LA DEMANDA
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) treballa a El Salvador des de 1998 recolzant
organitzacions locals salvadorenques principalment en àmbits com l’ordenament
territorial, l’aigua, la governabilitat i la participació. En els darrers anys, la
defensoria dels drets humans i la perspectiva de gènere han estat, a més, eixos
transversals de treball.
El Salvador és un país amb una població d’aproximadament sis milions d’habitants.
Darrerament, ha mostrat una certa tendència a la manca de separació de poders,
sent que aquests s’han anat centralitzant en la figura del seu president. A nivell
econòmic, el sector primari hi té un pes important, segons dades d'EHPM 2019, el
16.6% de la població que treballava a El Salvador es dedicava a l'agricultura i la
ramaderia. No obstant, segons la FAO, entre 2015-2017 la inseguretat alimentaria
greu es presentava en un 11,7% dels casos.
Segons l’informe del relator especial sobre el dret humà a l'aigua potable i al
sanejament, el 2016 més de 600.000 persones a El Salvador es troben sense cap
servei d'aigua potable ni de sanejament. A més, més d'1 milió de persones només
tenien accés a un subministrament d'aigua inadequat, sense cap garantia quant a
la quantitat o la qualitat de la beguda. Cal esmentar que a les zones rurals d'El
Salvador, només el 41% dels sistemes de subministrament d'aigua, a part dels
coberts per l'Administració Nacional de Conduccions d'Aigua i Clavegueres, donen
servei durant més de 12 hores al dia, i més del 21% dels sistemes funcionen
menys de quatre dies a la setmana o menys de dues hores al dia.
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Tot i que l’any 2021 es va aprovar la Ley General de Recursos Hídricos i, per tant,
existeix un marc legislatiu en referència DDHH a l’Aigua, no es reconeix de facto
com un bé públic i segueix sense gestionar-se de forma sostenible ni
democrática, amb les garanties de qualitat, equitat i justicia esperades, continuant
amb la sobreexplotació per ús industrial, la contaminació, i afectant, de retruc, el
medi ambient i a les persones, especialment les dones.
Actualment, ESF té 3 projectes en marxa a El Salvador:
 El projecte “Enfortiment de cooperatives agropecuaries i organitzacions de
dones camperoles per a l’exigibilitat del Dret Humà a l’alimentació i a la
sobirania alimentaria en El Salvador” (amb consorci amb Justicia
Alimentaria) té com a objectiu la consecució de la sobirania alimentària de
comunitats rurals, tot millorant els processos agro-productius per tal de ser
resilients i sostenibles en un context de canvi climàtic. Treballem amb la
nostra contrapart al pais: ACUA (Asociación Comunitaria Unida por el Agua
y la Agricultura) i amb FEDECOOPADES, una federació que aglutina a més
de 14 cooperatives agropecuaries i de comercialització. El projecte té una
durada de 3 anys el qual finalitza el 2023.
 El projecte “Defensores centroamericanes dels béns naturals i del territori”
(amb consorci amb Justicia Alimentaria) té com a objectius 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 i amb un gran enfoc de gènere. ). Treballa amb
organitzacions de Nicaragua, Guatemala, Eñ Salvador i Hondures.
Actualment, està activa la campanya “Defendamos a Defensoras y
Defensores”, una campanya Sud-Nord que fa un crit per millorar la situació
dels DDHH que afronten els i les defensores de la vida i el territori, els
quals son criminalitzats per alçar la veu contra les activitats que
intensifiquen el canvi climàtic. Finalitza al juny de 2022.
 El projecte “Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles per a
l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels drets humans” dins del
conveni amb Mundubat Algunes organitzacions locals amb les que es
treballen són: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura
(ACUA), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA) y
Asociación Cooperativa de Ahorro, Asociación Movimiento de Mujeres
Mélida Anaya Montes – Las Mélidas. El projecte té l’objectiu de enfortir a
les dones rurals organitzades de 5 departaments del país en les seves
capacitats de participació i incidència dintre de les seves organitzacions i
espais d’articulació. També busca l’empoderament econòmic de les dones
rurals organitzades en cooperatives sota l’enfoc d’economia feminista i
agroecològica incorporant mesures de resilencia al canvi climàtic. Finalitza
finals de 2022.
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TASQUES A REALITZAR
Algunes de les tasques ha realitzar són les següents:


Seguiment del projecte Enfortiment de cooperatives agropecuaries i
organitzacions de dones camperoles per a l’exigibilitat del Dret Humà a
l’alimentació i a la sobirania alimentaria en El Salvador (EuropeAid).



Col·laboració amb la contrapart ACUA (Asociación Comunitaria Unida por el
Agua i la Agricultura) i les diferents cooperatives agropecuaries
(FEDECOOPADES i altres a la Cordillera del Bálsamo).



Participació en les accions d’empoderament de les organitzacions sòcies
dels projectes.



Donar suport en les formacions de sensibilització i capacitació dels
diferents projectes.



Assistència a les jornades planificades de formació en drets humans
dirigits a defensores i defensors del territori



Col·laborar amb el personal expatriat d’ESF present al país.

DEDICACIÓ TEMPORAL


L’estada al país serà de 2 a 3 mesos.



Desplaçament a El Salvador a partir de juny (es pot adaptar segons
voluntari/a).



Formació prèvia a ESF per tal que les persones participants assoleixin
coneixements genèrics de la Cooperació al Desenvolupament.



Incorporació al grup de voluntariat a Catalunya des del dia de la seva
selecció. Es demana un compromís de retorn al grup després de l’estada a
terreny.

PERFIL REQUERIT


Es valoraran coneixements i interès en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament.



Personalitat oberta, responsable i compromesa.
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Capacitat d’adaptació a entorns socials i culturals diferents.



Capacitat de treballar en grup.



Disponibilitat per desplaçar-se a terreny entre juny i agost.

CONDICIONS
Les oficines d’ESF es troben a San Salvador, i les oficines d’ACUA a es troben a
Zaragoza, uns 30km de la capital. Part de l'aixecament d'informació s'haurà de
realitzar al camp (fora de l’oficina), per la qual cosa s'hauran d'efectuar
desplaçaments puntuals a les comunitats en zones rurals o activitats d’ACUA,
sempre en companyia del o la responsable del projecte.
ESF es farà càrrec únicament dels desplaçaments necessaris a terreny. ESF i les
seves sòcies poden recolzar en la cerca d'un allotjament. En cas d'estudiant de la
UPC, es pot fer ús de l’ajut del Centre de Cooperació per al Desenvolupament
(CCD) per cobrir les despeses del desplaçament a El Salvador.
La persona voluntària es vincularà a l'organització i al grup d'El Salvador des del
dia de la seva selecció, participant en les reunions periòdiques que es realitzen.
Es preparà el viatge amb el grup, per a conèixer la cultura, història i projecte,
revisant el protocol de seguretat, pressupost, assegurança de viatge, vacunacions
i altres preparatius.

REFERÈNCIES DE CONTACTE
Les persones interessades es poden posar en contacte enviant una carta de
motivació i CV a voluntariat.elsalvador@esf-cat.org
Assumpte: Programa Coneixement de la Realitat - Nom Cognoms
Data límit: 31 de març de 2022 (Si és membre de la UPC 25 de març)
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