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Presentació

Us presentem com cada any la memòria

base social incorporant antics i nous companys

abocadors. Hem caminat per rius, muntanyes

inhabitables. Si no aconseguim una agricultura

d’activitats

de viatge d’arreu, i també obrir-nos les portes

i barris. Hem parlat a juntes comunitàries,

que aconsegueixi donar feina i aliments a les

a nou finançament.

oficines elèctriques, parlaments, ràdios i

famílies camperoles de tot el món, malgrat

televisions. Hem treballat amb la nostra

l’augment de temperatures, tampoc les ciutats

d’Enginyeria

de

l’Associació

Sense

Fronteres

Internacional
(ESF),

una

fotografia del que hem fet, pensat i provocat
des de la nostra entitat durant el 2021. I un

Ha estat un any en què hem produït videoclips,

gent de l’Equador, El Salvador i Moçambic, a

del Nord o del Sud seran la solució per a ningú.

canvi de nom recent, que és també un canvi

estudis, documentals, mobilitzacions, obres

Catalunya, a l’Estat i a Europa, amb companyes

L’emergència climàtica ens reafirma en tot allò

d’àmbit territorial amb el que volem ampliar la

de teatre. Hem estat a fires, cinemes, mercats,

i companys de tot el món, gràcies a totes les

que hem vingut fent i alhora posa data de

xarxes, aliances i complicitats en les que ens

caducitat als nostres esforços. Tenim poc més

recolzem i que hem anat construint al llarg

d’una dècada per canviar el cor d’un sistema

dels anys.

profundament injust.

Amb l’amargor de tothom que durant dècades

El 2021 és l’any que comencem a sortir de

de dades, racionalitat i denúncia pública

l’enorme trasbals que ha estat la pandèmia

ho esperava, avui tenim un reconeixement

de CoViD-19 i les lluites tornen a revifar. Hem

social que l’emergència climàtica és aquí. I

viscut una aturada i a voltes un decreixement

sabem com travessa totes les lluites i com

involuntaris que suggereixen, amb els millors

condiciona tot allò pel que venim treballant

ulls, que la voràgine anterior que ja torna té

des de fa 29 anys. Si com a societat global

alternatives tant en el ritme de vida com en la

no fem res, la sequera comprometrà més

manera d’enfrontar les nostres relacions i la

encara la disponibilitat de recursos hídrics,

construcció de societat. Afortunadament, hem

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

vist com milers de persones s’han unit a una

abordem una transició energètica justa, que

mobilització per canviar-ho tot. Amb un record

descarbonitzi a marxes forçades la nostra

per aquells que ja no hi són, obrim els braços

economia sense deixar ningú enrere, la

per continuar sumant i caminant plegats.

pobresa energètica assetjarà moltes famílies
més. Si no imaginem i ens organitzem per tenir

Junta directiva d’ESF

ciutats integradores, amb serveis de qualitat i
a l’accés de tothom, els residus, la mobilitat
o la manca d’accés a l’habitatge les farà
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Som ESF

Cada una de nosaltres, ja sigui com a sòcia,
com a voluntària o com a contractada, les
persones que formem part d’ESF, tenim
el convenciment de què un món millor és

Som 474 Som 43
persones associades

persones voluntàries

Som 27

persones treballadores

possible, creiem en la participació orientada
als canvis cap a la justícia social.
Totes nosaltres no ens resignem amb les
injustícies del nostre món i participem a ESF
amb determinació. A ESF cada idea, cada euro,
cada minut invertit, té com a objectiu garantir
l’accés als serveis bàsics per a totes.
Des de fa gairebé trenta anys encarem la
nostra tasca amb il·lusió. Els reptes assolits
al llarg d’aquest temps són el motor que ens
empeny endavant. Sabem que una societat
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 2021
Raül Cambeiro Gutiérrez

Ana Moral

Presidència

Secretaria

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.

Manel Rebordosa Costa-Jussà
Vicepresidència
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.

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.

Miquel Carrillo Ponce
Tresoreria
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.

Jordi Besora Magem

Meritxell Lendínez i Martí

Vocalia Sud

Vocalia Nord

Vinculat a ESF des del 2015, quan va fer un PCR a Perú. És membre
actiu del grup d’Energia i Indústries Extractives.
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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.
Som una associació que treballem per garantir l’accés
universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social
i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre
les característiques culturals i tècniques. Treballem
per a construir una societat mundial justa i solidària i
per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament
humà.
A ESF treballem la interrelació entre l’enginyeria i la
cooperació, ja sigui a través de tasques de formació
i sensibilització en l’àmbit universitari o professional,
projectes de cooperació al desenvolupament al Sud o
campanyes d’incidència política al Nord.

Vinculada a ESF des del 2016, per trobar la part més humana i
sostenible de l’enginyeria. Sóc voluntària activa a la campanya
d’aigua.
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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 a El Salvador
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 present proposta contribuirà a garantir
l’exercici efectiu dels drets de 800 dones rurals
organitzades i la igualtat de gènere en 15
municipis de 5 departaments 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 2021 s’han realitzat les següents
activitats:
Cicle formatiu a Gènere, drets humans i
economia feminista per a dones rurals de 5
departaments.
Ja van finalitzar les rèpliques en 4 departaments
Santa Ana, Sonsonate, La Libertad i La Paz,
amb els temes següents:
1. Prevenció de Violència per a les dones,
2. Drets Humans de les dones,
3. Drets Sexuals i Drets Reproductius.
Crear i enfortir els comitès de dones de les
organitzacions mixtes
Realització de tallers amb dones
Creació i formació de 2 meses territorials
del Fòrum de l’Aigua.
Es va iniciar la creació de la Taula Territorial
de la Zona Nord de la Llibertat, amb la
incorporació de representants de l’ADESCO
Cantó Ulls d’Aigua del Municipi de Sant
Joan Opico, Casa de la Cultura de Sant Joan
Opico, lideratges en defensa del riu Amayo
al Municipi de Ciutat Arce, Junta d’Aigua Els
Manantials de Quezaltepeque, Col·lectiu
Nayarit de Quezaltepeque, Col·lectiu Nantal

del Municipi d’Aguilares, que encara que
pertanyen geogràficament al departament de
San Salvador, per afinitat organitzativa i de les
lluites contra conflictes socioambientals que
estan portant s’han sumat a l’espai de la zona
nord de la Llibertat.
En un inici ha estat clau la coordinació amb
organitzacions que s’han anat sumant a la
lluita per la defensa de la Vall de l’Àngel a San
Salvador.
Un cop fet el procés de creació, es va passar
al desenvolupament del procés formatiu a
través de l’Escola d’exigència del Dret humà a
l’aigua, on s’han impartit 2 tallers.
Elaboració de plans d’incidència i seguiment
de les taules territorials creades.
S’han realitzat els tallers següents per a la
construcció del pla d’incidència:
Anàlisi de conflictes territorials per l’aigua:
S’han identificat quatre conflictes als territoris
de la Taula de la zona nord de La Llibertat:
Extracció de materials petris al Cerro El Xinès
d’Aguilares i El Cerrito de Quezaltepeque.
Contaminació per descàrrega d’aigües negres
a San Matías i Quezaltepeque
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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 a El Salvador
Perforació de pous a la zona de Chuchucato a
San Matías i San Juan Opico per a l’abastament
del projecte Ciutat Vall de l’Àngel.
Contaminació del riu Amayo a Ciudad Arce per
la granja Santa Elena Montefresco
Mapeig d’actors i anàlisis FODA:
Anàlisi del mapa de poder a cadascun
dels conflictes territorials i les Fortaleses,
Oportunitats, Debilitats i Amenaces de les
organitzacions que estan implicades en
cadascun dels conflictes.
Elaboració d‟estratègies d‟incidència:
S’han identificat les estratègies d‟incidència
que s‟implementaran per l‟abordatge dels
conflictes territorials per l‟aigua identificats.
Assemblees i trobades de dones rurals per
a la reflexió i inclusió de l’agenda de les
dones rurals: Las Melidas
L’agenda es compon dels eixos temàtics
següents:
• Violència contra les Dones i Femicidis
• Salut Sexual i Reproductiva
• Participació Política i Ciutadana de les dones
• Empoderament econòmic de les dones
• Igualtat i inclusió de les dones
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Promoció i seguiment a demandes
ambientals per conflictes territorials
relacionats amb lús de laigua.
S’ha donat seguiment al conflicte de tala de
bosc de les zones de recàrrega hídrica de fonts
d’aigua que abasteixen els sistemes d’aigua
de Cantón Tilapa i de Cantón Ujo de Agua
del municipi d’Huizúcar. S’ha treballat per
donar resposta a requeriments del Tribunal
ambiental. També es va fer visita a la zona del
projecte el 05 de setembre, elaboració d’escrit

i presentació el 09 de setembre per aportar
nous elements de prova al cas per visitar
el 14 de setembre que va realitzar l’Equip
Multidisciplinari de la Cort. S’està treballant
una ruta d’atenció al conflicte que inclou
diferents aspectes: organitzatius, jurídics,
comunicacionals, etc.
• S’ha donat continuïtat al cas de la Vall de
l’Àngel, amb la presentació d’una nova
demanda d’inconstitucionalitat del Conveni

ANDA-i empresa Dueñas, activitat realitzada
el dijous 23 de setembre. Aquesta demanda
busca que la nova Sala Constitucional de
la Cort Suprema de Justícia reprengui la
demanda d’inconstitucionalitat que ja va ser
presentada l’octubre del 2019 i que fins ara
no ha tingut cap resposta.
• Les activitats desenvolupades van anar
acompanyades de conferències de premsa.
• S’ha nomenat comissió per afinar el treballat
dels protocols des de la taula de coordinació
del fòrum de l’aigua i taules territorials es va
difonent, la Campanya Valle El Angel.

Implementació
d’una
estratègia
d’incorporació de les dones a les meses
territorials del Fòrum de l’Aigua.
S’ha realitzat Llançament de campanya
de Dones i Ecosistema en commemoració
del 05 de juny del Dia del Medi Ambient. A
radiodifusoras d’ARPAS a partir del 01 de juny,
amb resultats de: m’agrada i interaccions en
una setmana va ser de 4287 en xarxes socials.
Productes sobre medi ambient 4 post i 4
infografies
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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 a El Salvador
Reunió amb les Juntes d’Aigua donant inici al
Taller de Dret Humà a l’Aigua el 10 juny
Intercanvis
d’experiències
entre
organitzacions de dones i mixtes de les
meses territorials del Fòrum de l’Aigua per
analitzar la realitat de les dones al voltant
de la gestió sostenible i equitativa de
l’aigua.
Al mes de març es van dur a terme 2 intercanvis
d’experiències:
El primer es va realitzar el 10 de març en el
marc de la commemoració del Dia de la Dona,
en què van participar les dones de les diferents
expressions organitzatives articulades al
Fòrum de l’Aigua, en aquest van comptar amb
especialistes i referents comunitàries que
van motivar la discussió i intercanvi en temes
com el retrocés a les polítiques públiques per
defensar el dret humà a l’aigua i els drets de
les dones.
La segona va ser una trobada entre la Mesa
Territorial de la Conca del Riu Jiboa i la Xarxa
de Juntes d’Aigua de Santiago Nonualco, amb
l’objectiu de posar en comú les agendes de
treball i articular accions al departament de La
Paz.
Crear i enfortir xarxes administradores de
sistemes d’aigua rurals
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Implementació del cicle formatiu en
agroecologia, sobirania alimentària
A la fase 3 del cicle formatiu en agroecologia
i sobirania alimentària es van desenvolupar
4 jornades consecutives en 4 seus amb el
conveni: La Llibertat, Sonsonate, La Paz i El
Paisnal. El qual es va aconseguir finalitzar amb
114 dones que van complir més del 50% de
participació. Aquesta formació va permetre
que les dones adquirissin coneixements
i pràctiques en processos i pràctiques
d’agroecologia.
Planificació i Instal·lació de 6 parcel
demostratives agroecològiques
A l’agost, es va fer el lliurament de llavors i es
va desenvolupar una pràctica de concentrat
alternatiu utilitzant materials accessibles,
entre els materials utilitzats estan:
• Blat de moro, melca o bestiola.
• gandul, iuca, mar pacífic, marejat.
• Fulles assecades al sol: caulot, moringa,
madrecacau.
• Fruita de guàssimo o caulot.
• Closques d’ou
• Sal comú, sal mineral i cendra de llenya.
• Melassa, panell o aigua d’arròs.

Contraparts
ACUA: Asociación Comunitaria Unida por el
Agua y la Agricultura
ESF Participant
ESF Catalunya
En Conveni amb MUNDUBAT
Pressupost
79.300 €
Termini
01/01/2019 – 31/12/2022
Desemborsament 2021
56.841,52 €
Finançador
AECID: Conveni MUNDUBAT-AECID
(AECID 18-CO1-1255)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Aportació d’ESF
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Projecte a El Salvador

Enfortiment de cooperatives agropecuàries i organitzacions
de dones camperoles per a l’exigibilitat del Dret Humà a
l’Alimentació i la sobirania alimentària a El Salvador
L’objectiu general del projecte és contribuir
al compliment del Dret Humà a l’Alimentació,
millorant la resiliència i la sostenibilitat
dels
processos
de
desenvolupament
agroproductius en situació de vulnerabilitat
per l’emergència climàtica a El Salvador.
Específicament es pretenen enfortir les
cooperatives agropecuàries i organitzacions
de base de dones camperoles, reforçant-ne les
capacitats productives i emprenedores per a
la sobirania alimentària, i les capacitats per a
l’exigència de polítiques públiques a favor de
l’agricultura familiar.
Es proposen tres tipus d’activitats estretament
vinculades entre sí: Formació, comercialització
i incidència. Les activitats van ser dissenyades
per donar impuls a les activitats productives
(d’aliments i generació d’ingressos), cosa que
parteix d’un programa de formació i capacitació
que garanteixi l’intercanvi de coneixements,
el rescat de coneixements, la protecció de la
cultura alimentària i la biodiversitat , reduir
la vulnerabilitat mitjançant la incorporació
de tecnologies d’adaptació al canvi climàtic,
enfortir l’economia camperola amb les
propostes de comercialització. També exigirà el
compliment de deures a titulars d’obligacions,
abordant una agenda política que aglutini
organismes competents. En matèria de
formació les accions que es proposen tenen
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una sòlida base teòrica i un component
pràctic que permetrà utilitzar diverses eines
didàctiques que garanteixin la continuïtat dels
processos. La comercialització diversificarà les
fonts d’ingressos per reduir els riscos existents
crear solidesa a les cooperatives i incrementar
els ingressos econòmics de les dones.
L’acció duta a terme durant aquest projecte
de 3 anys aconseguirà obtenir 3 resultats clau:
el Resultat 1 incrementarà les capacitats de 9
cooperatives agropecuàries i 2 organitzacions
de dones camperoles (555 persones, 263H,
292M) per satisfer necessitats bàsiques

alimentàries,
desenvolupant
iniciatives de producció local
sostenible
que
apliquen
tecnologies dadaptació i mitigació
al canvi climàtic. Es promourà la
diversificació agrícola amb arbres
fruiters, forestals i hortalisses en 74
Mz, per a això es brindarà assistència
tècnica i acompanyament, dotació
d’insums i eines i infraestructura
amb
tecnologies
d’adaptació
i mitigació al canvi climàtic. El
Resultat 2 planteja que 100
dones camperoles en situació de
vulnerabilitat
social
i econòmica millorin
els
seus
ingressos
econòmics
tot
promovent
iniciatives de negoci de productes
agropecuaris amb valor agregat. 18
Dones cooperativistes de la RETAR
de RL de Comasagua posaran en
marxa una planta de processament
per a la transformació de fruites
tropicals i hortalisses produïdes
per les cooperatives i dels comitès
de dones. Es promourà una xarxa
de comercialització de productes
entre cooperatives i els comitès
de dones. El Resultat 3 proposa
que 216 organitzacions socials,

que pertanyen a 5 espais de concertació
i incidència, millorin la seva capacitat de
proposta i incidència i promoguin, davant
de titulars d’obligacions, 4 propostes de
polítiques públiques nacionals a favor de
l’agricultura familiar i la sobirania alimentària
, en el compliment del DDHH a l’alimentació.
Durant aquest primer any, les accions que
han portat a terme les sòcies i les seves
beneficiàries han aconseguit enfortir dues
cooperatives agropecuàries, una organització
de base de dones i un espai de concertació i
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Projecte a El Salvador

Enfortiment de cooperatives agropecuàries i organitzacions
de dones camperoles per a l’exigibilitat del Dret Humà a
l’Alimentació i la sobirania alimentària a El Salvador

incidència. S’han desenvolupat iniciatives de
producció sostenibles amb el medi ambient
per millorar la situació de vulnerabilitat
social i econòmica de les dones generant
les condicions de promoció d’iniciatives

de negocis agropecuari. Així mateix, s’ha
desenvolupat l’Escola de Dret Humà a
l’Alimentació (DHA), l’Escola d’Agroecologia
i la implementació d’un Centre de formació,
intercanvi i experimentació. Per exemple, dins
del Resultat 1, la cooperativa agropecuària
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San Antonio, dedicada a la producció de cafè,
ha renovat 7 pomes de cafetal i ha introduït
espècies
agroforestals.
D’altra
banda,
l’Associació de Dones Comasagüenques
(AMC), a través de 10 comitès de dones, han
implementat el mateix nombre de parcel·les
diversificades d’hortalisses, amb una àrea
total de 1.3 ha, amb cultius de
tomàquet, Xile verd, enciam,
col de cabdell, plantes
aromàtiques, entre d’altres.
Amb els comitès també s’han
implementat 8 macrotúnels
per a la protecció dels cultius.
Gràcies a les 5 jornades de
l’Escola de formació popular
en agroecologia i 8 jornades
de l’Escola de formació en
Dret Humà a l’Alimentació,
els participants han vist
incrementades
les
seves
capacitats tècniques. Les
accions han tingut resultats
positius en els beneficiaris,
ja que el treball en equip
mitjançant les parcel·les col·lectives ha permès
reactivar els comitès comunitaris de dones
de l’AMC, sumant a més a l’organització.
També els grups de dones han aconseguit
comercialitzar a nivell local una mica dels
excedents generats, fet que implica un ingrés

econòmic per a les famílies que els serveix per
cobrir altres necessitats bàsiques.
Pel que fa al Resultat 3, es van realitzar 5
jornades de consulta per a l’elaboració de la
part diagnòstica del pla d’incidència contra la
fam amb la participació de 25 organitzacions
que pertanyen a la Mesa per la Sobirania
Alimentària i cooperatives agrícoles, en què
van participar un total de 31 dones i 30 homes,
aquest primer esforç ha permès posar en
comú les problemàtiques a què s’enfronta el
sector agropecuari al país i per tant buscar
estratègies per minimitzar el problema de la
fam. Entre els resultats de les accions s’han
aconseguit posicionar les causes que generen
la fam entre les organitzacions participants
de la Mesa per la Sobirania Alimentària. Tot i
que el pla no s’ha acabat, diferents aspectes
de conjuntura han donat la pauta per a la
implementació de 3 accions d’incidència.

Contraparts
ACUA: Asociación Comunitaria Unida por el
Agua y la Agricultura
Federación de Asociaciones Cooperativas
de aprovisionamiento y producción
Agropecuaria de El Salvador de
Responsabilidad Limitada FEDECOOPADES
R.L.
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
500.000 €
Termini
1/01/2021 - 31/12/2023
Desemborsament 2021
310.000 €
Finançador
Comissió Europea - Programes temàtics a
El Salvador: Instrument Europeu per a la
Democràcia i els Drets Humans (IEDDH) i
Organitzacions de la Societat Civil (OSC).
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Defensores centroamericanes dels béns
naturals i del territori a El Salvador
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.
Resultat 1: L’equip d’ACUA i representants i

del Foro del Agua (4 dones i 3 homes) vinculats
a les estructures ASAPS, AGUASUCHI i Mesas
Territoriales, va participar en el “Curso virtual
sobre Litigio Estratégico orientado en los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA)”, desenvolupat per mitjà
de 8 sessions entre el 17 de febrer i el 6 d’abril
de 2021, facilitat per FIAN Honduras.
En el marc del compliment del Indicador I.R1.Una xarxa regional d’advocats/des formats en
DH, construeixen com a mínim 2 casos en CA,
relacionat amb les obligacions extraterritorials
dels Estats (ETOs). A partir del mes de gener
del 2021 es van iniciar coordinacions per la
creació de la “Red Regional de Abogados/
as, Defensores y Defensoras”, per part de
les organitzacions sòcies del Programa. En el
cas d’ACUA (El Salvador) s’han seleccionat a
3 persones (2 dones y 1 home) qui formaran
part de la Red y a més van participar en el Curs
virtual sobre Litigi Estratègic.
Així mateix, de manera simultània des de
gener es va iniciar la coordinació entre
les organitzacions sòcies del Programa la
coordinació de la Campanya Regional, tenint
en com avenços l’esborrany de la proposta
presentada pel Consultor del Disseny Gràfic
de la Campanya, en la qual s’ha definit com
Declaració del Propòsit que “La campanya

busca contribuir a millorar el respecte cap
a les defensores de drets humans, donant
a conèixer la seva tasca i importància en la
defensa dels béns naturals i els territoris,
amb l’objectiu de col·laborar en la reducció
de la seva criminalització” i està programada
d’agost a novembre de 2021.
L’equip d’ACUA (2 dones i 1 home), que
son part de la Red Regional de Abogados/
as y Defensoras/es, en els mesos d’agost a
octubre de 2021, va participar en el procés
de construcció de la “Estrategia para el
seguimiento de las incidencias en el territorio”,
que va ser elaborada amb el recolzament d’una
consultora a través del desenvolupament d’un
diagnòstic per cada organització i reunions
per aportar elements. Aquesta estratègia es
un element per al funcionament de la Red
Regional en la manipulació de la informació
de las diferents incidències que es donin en el
territori i com poder-les comunicar, per això
es proposen alguns conceptes bàsics amb la
finalitat que pugui ser utilitzada.
En el mes de setembre de 2021 el consultor
va començar a treballar en el disseny dels
productes comunicatius i promocionals
que es van presentar i entregar durant
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Defensores centroamericanes dels béns
naturals i del territori a El Salvador
impulsen i es va retransmetre en viu a través
de Facebook.
l’esdeveniment de llançament de la campanya
regional.
El 12 de novembre de 2021, a Tegucigalpa,
Hondures, es va realitzar el llançament
de la Campanya Regional denominada
“Defendamos a Defensoras y Defensores
de la Vida y el Territorio”, en aquest context
es va elaborar i difondre un comunicat de
premsa per part de les organitzacions que la

Posterior al llançament el consultor va iniciar
el disseny i producció de nous materials
audiovisuals per la implementació de la
campanya a les xarxes socials (Facebook e
Instagram), però degut a que al desembre es
celebren festes nadalenques i any nou es va
fer una pausa en el procés amb la previsió
reprendre’l el 2022.

Resultat 2: En el període de juny a desembre
de 2021 es va donar seguiment a l’activitat
d’acompanyament administratiu i legal
d’ASAPS. La Junta Directiva de l’ASAPS va
identificar dues prioritats urgents que s’havien
de treballar en la part administrativa i legal de
l’associació, una d’elles es l’elaboració del seu
nou Pla Estratègic (donat que el PEI d’ASAPS
va vèncer el seu període el 2020 i nova ser
possible reprendre la seva elaboració degut
a la Pandèmia COVID-19) i l’altra es l’elecció
de la nova Junta, per poder presentar la
documentació al Ministerio de Gobernación
en els temps establerts. Arrel d’aquesta
situació, el
mes d’octubre es va iniciar
l’acompanyament a la ASAPS amb el procés
d’elaboració del seu PEI.
Així mateix, el 25 de octubre de 2021, amb la
finalitat de realitzar el seu procés administratiu
i legal d’elecció de la nova Junta Directiva
d’ASAPS, es va desenvolupar l’Assemblea
General Ordinària de l’Associació, a la que van
assistir 14 dones i 12 homes socis. La nova
Junta Directiva va ser electa per el període de
dos anys que inicia el 25 d’octubre de 2021 i
finalitza el 24 d’octubre de 2023.
El mes de febrer 2021 es va iniciar el procés
de formació sobre Protocol de Protecció i
Seguretat amb sistemes socis de l’Asociación
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de Sistemas Autónomos de Agua Potable y
Saneamiento –ASAPS. Amb la finalitat que
els sistemes coneixin a través de les jornades
en que consisteix un protocol sobre protecció
i seguretat en la defensa del dret humà a
l’aigua.
En el període comprès de gener 2020 a maig
2021, s’ha donat acompanyament psicològic
a defensores i defensors de drets humans.
Així mateix, s’ha donat acompanyament
psicològic individual a persones defensores
de drets humans dels sistemes comunitaris de
Miramar i ASCATLI (socis ASAPS) sota l’enfoc
de necessitats d’atenció, amb l’objectiu de
generar alleujament emocional mitjançant
tècniques psicològiques de relaxació cognitiva
i física. Les sessions es van realitzar durant
el mes de març de 2021. A més, s’han
desenvolupat 3 jornades d’atenció psicològica
grupal, en el mes de març de 2021, amb la
finalitat de fomentar el treball en equip i el
control de l’estrès, davant possibles violacions
del dret humà a l’aigua.
En el període de juny a desembre de 2021
es va donar seguiment a l’acompanyament
psicosocial a nivell grupal i individual. L’11
d’agost de 2021 es va desenvolupar una jornada
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sobre el control d’estrès davant situacions de
crisis amb 15 dones defensores de l’Asociación
de Mujeres Huizucareñas –AMH. A més, en
els mesos d’octubre a desembre de 2021 es
va realitzar un procés d’atenció psicològica
grupal amb èmfasi en autocures, que va
constar de 7 jornades (en format de tallers) i
va estar dirigit a defensores de drets humans
que pertanyen a les organitzacions de dones i
de defensa dels béns naturals.
En el mes de novembre de 2021 es va
materialitzar la persecució del President Nayib
Bukele contra les organitzacions socials amb
el recolzament de la Fiscalía General de la
Republica –FGR, qui va realitzar expropiació
de documents administratius-comptables
a les oficines d’algunes organitzacions
que han executat fons de l’Estat. A més, el
partit oficialista Nuevas Ideas va presentar
la proposta de Ley de Agentes Extranjeros,
amb la qual es pretén cobrar un impost a les
donacions i fons que reben les organitzacions
per a l’execució de projectes en el tema de
Drets Humans a El Salvador. Malgrat tot, per
el rebuig de la població mostrat principalment
a les xarxes socials a aquesta proposta de
Llei, el mes de desembre de 2021 l’Asamblea
Legislativa no ha realitzat la seva aprovació.
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Davant d’aquest context que està generant
que les associacions i organitzacions es vegin
vulnerades pel risc de ser perseguides o
criminalitzades, es necessari la implementació
de processos que fortaleixin la seguretat
digital de les organitzacions defensores de
DDHH i que executen projectes amb fonts de
cooperació.
S’ha donat seguiment i acompanyament en
casos de vulneració dels DDHH com son els
casos “Violación al Derecho de Asociación,
Derecho Humano al Agua y Expresiones de
Violencia hacia las Mujeres por parte del Alcalde
del Municipio de La Libertad”, “Intervención
de la municipalidad en la gestión comunitaria
del sistema de agua de María Auxiliadora, La
Libertad” o “Deforestación para la instalación
de Planta Fotovoltaica en zona de recarga
hídirica del Río Huizca, por Empresa Huizucar
Energy”.
Resultat 3: En el període comprès de junt
a desembre de 2021 s’han desenvolupat
activitats i reunions de coordinació del Foro
del Agua. Aquestes activitats s’han realitzat
donant compliment al Plan de Incidencia
del Foro del Agua, el qual té un període de
vigència 2020-2024.
En els mesos de maig a desembre de

2021 s’han desenvolupat algunes accions
de la Mesa de Soberanía Alimentaria. En
aquestes reunions de coordinació va haverhi representació d’ACUA per la socialització
de les problemàtiques de la Cordillera del
Bálsamo i la presa d’acords de les accions que
s’implementaran des d’aquest espai.
En los mesos de juliol a octubre de 2021
es va desenvolupar la consultoria “Servei
d’elaboració de 3 audiovisuals sobre casos
de vulneració de drets humans”, donant
seguiment a la documentació audiovisual
de los casos registrats durant l’execució del
programa, els quals es descriuen en l’activitat
A.2.2 “Acompanyament a casos de violació a
drets humans”.
En el període de juny a desembre 2021 s’han
realitzat les acciones de mobilització social a
nivell nacional i en territoris.
S’han realitzat activitats com a part del
seguiment a la conformació i treball
d’incidència de la Mesa Ciutadana per la
defensa del Dret humà a l’aigua en el municipi
d’Huizucar, en el període de setembre a
desembre de 2021.

Contraparts
ACUA
ESF Participant
ESF Catalunya
Agrupació amb ICARTO
Pressupost
530.000 €
Termini
1/1/2020 - 31/12/2021
Desemborsament 2021
66.611,48 €
Finançador
ACCD
Aportació de ACUA
Aportació de VET
Aportació de ESF
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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 es va desenvolupar durant l’any
2020 i 2021, la fi principal del qual va ser
enfortir la gestió inclusiva de l’aigua amb la
participació significativa de les organitzacions
socials, a través de la Associación de Juntas
de Agua Potable y Saneamiento La Belleza
(AAJAPySLB) i el Consorcio de Juntas de Agua
de Sucumbíos, Napo i Orellana (CJASNO),
a més es va comptar amb la col·laboració
d’institucions públiques locals, especialment
el Govern Autònom Descentralitzat de la
Província de Orellana (GADPO).

En iniciar l’any, a l’Equador es continuava
amb unes certes limitacions concernents a
reunions amb la finalitat de prevenir la salut
de la població, això ens va permetre continuar
amb l’aplicació d’entorns d’aprenentatge
virtuals i la utilització d’eines pedagògiques
com a estratègia per a arribar als beneficiaris
del projecte.
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No obstant això es van planificar sortides
a la zona rural del Coca tenint en compte
totes les mesures de bioseguretat i evitant
aglomeracions, per a això es va comptar amb
la participació de Enginyeria Sense Fronteres i
del GADMFO, actors amb ampli coneixement
del funcionament de la gestió de l’aigua a la
província de Orellana i, en el cas del GADMFO,
amb facilitat d’accés a les comunitats i
coneixement personal de la majoria persones
a càrrec de les JAAPs o pre-JAAPs. Tot això
ha contribuït a tenir un apropament més
amigable i sincer en el procés, la qual cosa ha
resultat en un aixecament d’informació més
eficaç i de confiança.
Apegats
fidelment
als
protocols
de
bioseguretat, es van desenvolupar 6 tallers
de titelles amb nens i nenes de sectors rurals,
amb la utilització de recursos educatius, tant
físics com digitals, dissenyats en la primer
any del projecte com per exemple un conte i
un quadern d’activitats de l’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 nens
i nenes de diferents edats que es troben al
marge de l’educació mentre les aules romanen
tancades.

A més, es va desenvolupar un curs teòric
pràctic denominat “Introducció al monitoratge
d’aigües amb macroinvertebrats bentònics”.
El curs es va estructurar en 4 mòduls teòrics
d’autoformació, 3 qüestionaris d’autoavaluació,
1 activitat pràctica i 2 tallers presencials. Com
a resultat es va obtenir la participació activa
de 17 persones representants de Comunitats
i Juntes d’Aigua (9), d’institucions públiques (5)
i d’universitats.
Per a la consecució del projecte, s’han realitzat
reunions periòdiques en les quals s’ha valorat
el grau d’execució del projecte i de consecució
dels objectius inicialment plantejats. Així
mateix, s’han realitzat reunions puntuals
i oportune per a coordinar subactivitats
concretes i reorientar l’estratègia d’execució
per a no minorar l’impacte malgrat la situació
d’emergència sanitària generada.
Sempre s’ha mantingut el suport des de
Catalunya i mitjançant el treball de les

voluntàries de ESF, autèntiques impulsores
d’aquesta iniciativa, s’ha aprofitat la seva
experiència en el sector com a professionals,
per a realitzar un seguiment, acompanyament
i sobretot avaluació del projecte i de manera
telemàtica.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
92.059,41€
Termini
2020 – 2021
Desemborsament 2021
18.236,68 €
Finançador
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament
de Cambrils, Ajuntament de Reus,
Ajuntament de Gavà, Ajuntament de
Lleida , Aportacions GADPO, Aportacions
AJAAPySLB i ESF.

14

Projecte a l’Equador

Enfortiment de les capacitats dels actors nord amazònics equatorians
per a l’exercici del DH a l’aigua en un escenari post Covid-19 a través
de l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.
El projecte s’ha centrat en els objectius
plantejats i concretament als seus 2 resultats
intermedis: 1) Que es millori el cicle integral
de l’aigua en un escenari de nova normalitat
post covid19, a través de l’impuls en el maneig
de dades obert, lliures i democràtics en
l’àmbit socioeducatiu i amb enfocament de
gènere i basat en drets humans; i 2) Que les
organitzacions enforteixen la seva articulació
per a la millora en la gestió de l’aigua de
la Amazonía nord a través de les TIC i RRSS
en un escenari post covid-19, aconseguint
estructures més paritàries i augmentant
la seva capacitat d’incidència enfront d’un
context creixent d’emergències.

La proposta s’ha executat de manera articulada
entre titulars de drets, responsabilitats i
obligacions; involucrant al GADPO, com
a contrapart principal i institució titular
d’obligacions, i a les organitzacions de 2n
ordre que aglutinen i representen a les Juntes
d’Aigua, com ara la AJAAPySLB i el CJASNO.
Si bé en un inici s’esperava que des de gener
de 2021 es podria treballar coordinadament
amb els centres educatius i des d’aquests
espais, aquests van romandre tancats fins
a setembre de 2021, per la qual cosa es
va redissenyar l’estratègia d’acció i es va
involucrar al Ministeri d’Educació (MINEDUC)
i al Ministeri d’Ambient,
Aigua
i
Transició
Ecològica
(MAATE)
per a poder treballar
coordinadament,
complint la normativa
sanitària vigent, sense
deixar
d’atendre
els
col·lectius previstos pel
projecte.
En la primera fase del
projecte,
les
accions
es
van
centrar
en
dissenyar la proposta
socioeducativa, la qual
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incloïa els objectius, metodologia, materials i
eines. Considerant la situació pandèmica, es
va decidir iniciar el treball amb grups reduïts
i/o en format digital,
amb ADOLESCENTS i
PÚBLICO GENERAL. Tant
un com un altre treball,
artivisme
mitjançant
murals per a adolescents
i cursos d’introducció
a les TIC per a públic
general, van tenir una
molt bona acollida i es
va demostrar l’anhel de
la ciutadania de retornar
progressivament,
sota
condicions de nova normalitat, a les activitats
rutinàries i als processos comunitaris de gestió
dels béns naturals.
Vist l’èxit de la primera etapa, es va incloure
gradualment als col·lectius NENS I NENES i
DONES respectivament, amb els qui s’havia
considerat essencial i necessari treballar de
manera presencial i amb grups una mica més
grans. Això va ser possible, en part, a causa
del descens pandèmic i a l’adaptació i estrictes
mesures de bioseguretat en alguns casos,
sempre amb activitats a l’aire lliure i/o amb l’ús
obligatori de implementos de bioseguretat.

Al llarg del procés, malgrat treballar de
manera diferenciada i amb activitats ad hoc
a cada col·lectiu, sempre es va perseguir
desenvolupar en les activitats 3 reflexions:
1) Com ens ha impactat el COVID-19 en la
nostra vida diària?; 2) Com ens adaptarem a
la nova normalitat?; i 3) Com aconseguirem
crear estructures inclusives més paritàries
sota la nova normalitat? En tots els espais les
reflexions sorgides van ser molt interessants,
posant en valor el paper dels sectors rurals
com a sectors més resilients a la pandèmia,
així com la necessitat de posar en valor als
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Enfortiment de les capacitats dels actors nord amazònics equatorians
per a l’exercici del DH a l’aigua en un escenari post Covid-19 a través
de l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.
béns naturals i la nostra relació amb l’aigua i
l’ambient.
Tots aquests inputs han estat molt importants
a l’hora de definir la PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA i l’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA,
ja que aquestes activitats, a més de les pròpies
per a tal fi, ens han permès conèixer de
primera mà el sentiment de la població rural
i posar-lo a debat amb els líders i lideresas a
l’hora de definir les anteriors 2 eines.
Paral·lelament, en l’àmbit més cientificotècnic
del projecte, es van signar 6 convenis d’Aliança
Público Comunitària per al monitoratge

d’aigües subterrànies, a més de realitzar
diverses mostres a nivell de la província.
Aquests 6 punts fixos seran de molta utilitat
en la fase 2 de projecte i anys posteriors,
permetent establir una línia basi per a
monitorar els efectes del canvi climàtic sobre
la hidrologia i els sectors rurals.

Contraparts
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
Asociación de Juntas de Agua Potable y
Saneamiento La Belleza (AJAAPySLB)
Consorcio de Juntas de Agua de
Sucumbíos, Napo y Orellana (CJASNO)
ESF Participant
ESF Catalunya (Tarragona)
Pressupost
102.134,27 €
Termini
2021 - 2023
Desemborsament 2021
96.234,20 €
Finançador
Ajuntament Tarragona, Ajuntament
Cambrils, Ajuntament Santa Coloma,
Ajuntament Gavà, Ajuntament Girona,
Diputació Salut, Ajuntament Reus y
Ajuntament Sant Boi, Aportacions GADPO
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Enfortir capacitats a la província d’Inhambane per a
augmentar la resiliència enfront de la pandèmia de la
COVID-19, promovent la justícia de gènere
Durant l’any 2021 ESF hem treballat a
Inhambane per al desenvolupament humà
inclusiu i sostenible de la població rural;
reduint l’impacte negatiu provocat per
la situació d’emergència creada amb la
pandèmia COVID-19, especialment entre les
dones i nenes de l’àrea rural.

en la qual dones de tots els districtes van
compartir experiències i van crear espais de
confiança i seguretat per a donar suport a
l’apoderament de la dona rural.

mitjançant la rehabilitació d’infraestructures
d’aigua i sanejament en 4 comunitats de
Funhalouro: Chaquela, Dzivine, Vondo i
Chitanga.

Amb aquest projecte s’han enfortit les
capacitats de tots els actors de la província,
per al compliment del Dret Humà a l’Aigua i
Sanejament, el Dret a una alimentació i a un
nivell de vida adequat; amb la perspectiva
d’igualtat i no discriminació, especialment cap
a les dones i nenes.
D’una banda, s’han enfortit les capacitats de
les Institucions Públiques de tota la província
d’Inhambane amb enfocament integral de
gènere, per a promoure l’apoderament públic
i privat de la dona pagesa.
Per a aconseguir-lo l’estratègia utilitzada ha
estat la formació contínua i l’acompanyament a
les Autoritats Locals (SDAE-Serveis Districtuals
d’Activitats Econòmiques) i als líders dels
moviments pagesos, per a la implementació
de l’enfocament de gènere en els seus plans
anuals i en les seves activitats agropecuàries i
de desenvolupament local.
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En les capacitacions realitzades s’ha treballat
la Violència basada en Gènere, l’accés a
la tinença de terra per part de les dones,
la implicació de la dona pagesa en el cicle
productiu agrari, així com la planificació,
seguiment i pressupostos amb enfocament de
gènere en els plans públics.
A més, es va realitzar la primera Escola
Feminista pagesa de la província d’Inhambane

D’altra banda, s’ha treballat directament
amb les poblacions més vulnerables, en
les comunitats del districte de Funhalouro
(província
d’Inhambane),
per
al
seu
desenvolupament sostenible (social, econòmic
i ambiental) i el manteniment dels seus mitjans
de vida, en un context de pandèmia COVID-19,
la qual va provocar un empitjorament de la
situació socioeconòmica del país. Per a això,
es va treballar en l’accés a aigua i sanejament
i l’augment de la seguretat alimentària local.
Respecte a l’aigua, s’ha augmentat la garantia
del Dret Humà a Aigua i Sanejament facilitant
l’accés segur a aigua potable, amb la millora
en la gestió dels recursos hídrics. Això s’ha fet
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Enfortir capacitats a la província d’Inhambane per a
augmentar la resiliència enfront de la pandèmia de la
COVID-19, promovent la justícia de gènere
A més, s’han enfortit les capacitats tècniques
dels grups de gestió comunitaris (comitès
d’aigua); indispensables per a assegurar la
sostenibilitat. S’han format i capacitat aquests
grups en cada comunitat per a encarregar-se
de la gestió i el manteniment de la instal·lació.
Les capacitacions han estat de 2 dies en cada
comunitat, amb un programa consistent en
promoció de Dret Humà a l’Aigua i Sanejament,
gestió de la font, cures i manteniment de la
instal·lació, amb la realització de taller pràctic
de muntatge de la bomba manual Afridev.
Posteriorment, l’equip tècnic del projecte ha
realitzat acompanyaments mensuals als CdA
en les comunitats per a la seva corresponent
gestió de la font.

A més, s’ha contribuït a millorar la higiene
i el sanejament en la població de les
comunitats rurals de Funhalouro, mitjançant
la sensibilització en bones pràctiques que
redueixin la incidència de malalties de base
hídrica, com són la malària, la diarrea o el
còlera. Aquesta activitat va consistir a realitzar
dinàmiques i debats sobre els hàbits d’higiene,
amb la població de les comunitats, així com
amb les nenes i nens de les escoles locals.

tècnica en matèria pecuària i d’agricultura,
amb visió ecològica, sostenible i d’adaptació
als efectes que el canvi climàtic està provocant
en la zona. Això ha servit per a millorar la
pròpia producció i productivitat agropecuària
de cada promotora, però també ha garantit
que les famílies pageses tinguin una referència
tècnica en les seves pròpies comunitats per a
exercir les seves activitats agropecuàries.
D’aquesta manera, s’està millorant la
resiliència agro-econòmica de la població
de Funhalouro a través de l’enfortiment de
les habilitats de gestió sobre els recursos
econòmics i productius en les comunitats.
S’ha fet un seguiment continu a aquestes
promotores i promotors agropecuaris de cada
comunitat de treball. El tècnic agropecuari de
l’equip del projecte va realitzar l’assistència
tècnica en les comunitats.

Contraparts
UNAC - União Nacional de Camponeses
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
485.541,17 €
Termini
Gener 2020 – Juny 2022

Respecte al treball per a la millora de la
seguretat alimentària i del Dret Humà a
l’alimentació adequada en la població de
Funhalouro, s’han capacitat promotores i
promotors agropecuaris en les comunitats.
Aquestes persones han rebut una formació
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Desemborsament 2021
269.931,12 €
Finançador
ACCD
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat
Ajuntament Lleida
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Desenvolupament del compostatge mitjançant la
implantació de millores amb enfocament de gènere
(Maputo)
Un projecte de continuïtat en el Districte de
Kamuvukwana a Maputo per a 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 compostos recolzats en la comunicació
social i amb enfocament de gènere, que es
va veure afectat amb el Covid-19 i va acabar
diversos mesos més tard del que es preveu.
Per a estabilitzar els processos de producció
i comercialització d’abonament orgànic
integrant la perspectiva de gènere, es va
posar en marxa juntament amb associacions
locals de productors i productores un centre
de compostatge situat a la Casa Agrària de
Choupal, promovent pràctiques de reciclatge
del residu més generat en el districte, l’orgànic,
comptant sempre amb la coordinació
dels Serveis Econòmics del Municipi
de Maputo en el seu departament
d’Agricultura i Pesca i la pròpia Direcció
Districtual, amb coneixement de la
Direcció Municipal de Salubritat de la
ciutat.
D’altra banda, s’ha pretès promoure
l’enfortiment
institucional
de
les
associacions locals de barri en la
gestió de residu orgànic incorporant
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a les hortes escola i fomentant l’agricultura
ecològica.
Destaquem diverses accions de gran
imparteixo en la comunitat: la realització
de diagnòstic de producció i vendes de
compostos en el districte de Kamuvukwana i la
seva corresponent devolució a tots els actors
implicats, la creació i apoderament de grups
de treball de dones agricultores ressaltant la
apricipación més activa de Adema, l’elaboració
d’un estudi de recerca sobre el paper de la
dona en l’agricultura urbana de Maputo i els
seus desafiaments, liderat pel Centre d’Estudis
Africans i Interculturals (CEAi) i, l’enfortiment
del Gabinet de Gènere de Ràdio Maxaquene a
través de formaciónd e gènere i comunicació
social de la mà de l’activista feminista Quitéria
Guirengane.

Al mateix temps, s’ha apostat per l’enfortiment
institucional de Ràdio Comunitària de
Maxaquene, a través de la seva legalització al
país. Així, es van redactar els estatuts i es va
celebrar l’Assemblea Constituent, en la qual es
va constituir la Cooperativa Moçambiquesa
Aliança, Limitada.
I finalment, s’han afermat 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 manera a
una execució d’activitats positiva.

Contraparts
AMMEPS
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
128.428,57 €
Termini
Novembre 2019 – Juliol 2021
Desemborsament 2021
74.302,95 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de Sant Cugat
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Desenvolupament sostenible mitjançant
compostatge i agroecologia amb perspectiva
feminista
En un context on l’Agricultura Urbana és una
realitat a Maputo i una missió indiscutible del
seu ajuntament, ESF avança a grans passos
en aquest sector al costat de la seva sòcia
local ABIODES que, alineades amb els plans
urbans dels Serveis d’Activitats Econòmiques
desenvolupen un cúmul d’accions de gran
impacte en els barris de la capital.

Com a projecte de continuïtat, està centrat
principalment en l’enfortiment de la cadena
agroecològica,
promovent
accions
de
desenvolupament sostenible dels recursos
naturals mitjançant el compostatge i
altres inputs naturals passant per la
producció agrícola sostenible fins a la seva
comercialització en els mercats en el Districte
de Kamuvukwana, des d’una perspectiva
feminista enfortides mitjançant la comunicació
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social a través d’una ràdio comunitària més
empoderada.
Amb una experiència en compostatge de
més de tres anys, s’ha pretès fer un pas més
impulsant la cadena agroecològica. Així,
s’han enfortit les capacitats de les dones
agricultores de la zona per a la producció
agroecològica en totes les seves
fases i per a la seva posterior
comercialització
i,
s’identificat
i enfortit el teixit associatiu del
Districte de Kamuvukwana a través
de plans d’acció. S’ha secundat de
manera palpable el Pla d’Agricultura
Urbana (PAU) del municipi per al
seu seguiment i implementació de
les seves accions, especialment en
els seus programes de producció i
comercialització agrícola, a través
de fires de productes de la terra celebrades
mensualment en la Baixa de la capital.
Les accions més rellevants a destacar en
2021 han estat:
• Realització de compostatge amb dones
productores del districte
• Producció agrícola amb ús del compost
orgànic
• Comercialització de l’abonament orgànic i

productes agrícoles
• Difusió a Barcelona de l’estudi de recerca
realitzat a Maputo sobre la dona agricultora
urbana de Moçambic en la producció i
comercialització dels seus productes
• Identificació i enfortiment de les dinàmiques
socials del districte
• Promoció de la Ràdio Maxaquene en el
Districte de Kamuvukwana
Totes les intervencions han estat coordinades
amb el Departament d’Agricultura i Pesca, i
l’Administració del Districte de Kamuvukwana,
així com amb ABIODES i amb les microempreses
de AMMEPS que operen en la zona. Les
intervencions s’han desenvolupat des d’una
perspectiva feminista que reivindica la posició
sociopolítica, econòmica i cultural de la dona,
considerant-se la base del desenvolupament
inclusiu i humà.

Contraparts
ABIODES
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
134.455,51 €
Termini
Novembre 2020 – Setembre 2022
Desemborsament 2021
31.428,25 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
l’Hospitalet, Ajuntament de Sant Cugat,
Treballadores de l’H
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Compostant - Educació i Acció Ambiental:
experiència pilot al Jardí Botànic Tunduru
(Maputo)
El projecte pilot del Jardí Tunduru va iniciar
just abans de la pandèmia i per aquest motiu
es va prorrogar més d’un any. Dins el projecte
realitzem activitats en aquest parc per a
promoure la gestió sostenible del municipi de
Maputo a través de l’augment de les capacitats
locals i la conscienciació ciutadana per a la
millora de la qualitat de vida ambiental. Així,
s’ha buscat promoure el Jardí Tunduru com a
espai natural sustentable dins del nucli urbà de
la ciutat de Maputo a través de la introducció
de millores en el reciclatge del residu orgànic
i, de la promoció d’accions d’Educació
Ambiental que promouen la creació d’espais
de participació al Jardí per a l’exercici de la
responsabilitat ambiental ciutadana.
Es tracta d’un projecte pilot sorgit de la
cooperació de totes dues ciutats, Maputo

i Barcelona, i nascut com a iniciativa de la
capital moçambiquesa que estava buscant
alternatives reals per a donar sortida al
material orgànic dels parcs i jardins de la ciutat
i reutilitzar-los per al seu propi enriquiment.
Juntament amb el municipi de Barcelona es
va decidir apostar per aquesta proposta i
donar èmfasi també a l’educació ambiental,
com realitza ja Barcelona. El seu objectiu,
ser un referent en compostatge urbà
com a solució sostenible per al reciclatge
del residu orgànic del jardí i altres parcs
futuramente.
Amb gran implicació del municipi de
Maputo, les accions han estat coordinades
també amb la Direcció d’Infraestructures,
Parcs i Jardins de Maputo i la Direcció del
Jardí Tunduru.
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Entre les accions principals destaquem la
producció d’un vídeo de visita virtual del parc
per a promocionar-lo com a lloc turístic
i posar en valor els espais verds de la
ciutat, tan escassos actualment. D’altra
banda, la creació del primer centre de
compostatge del parc, la gestió del qual
i monitòria s’encarreguen l’equip de
jardineria del Tunduru. El seu compost
és aplicat en hortes comunitàries i el sòl
del jardí, produint-se al llarg del projecte
273kg.
També ressaltem la gran millora a nivell
estètic del parc mitjançant la senyalització
del jardí, amb més de 20 cartells indicatius i
explicatius de punts d’interès seleccionats pel
personal del Jardí, millorant significativament
els espais existents del parc.
Una altra acció desenvolupada de gran impacte
han estat les campanyes de sensibilització a les
escoles primàries de Maputo, on a través de
jocs, concursos, teatre s’han realitzat itineraris
de visites pel parc d’una manera divertida,
dirigit a l’alumnat de 9 a 12 anys.
Això suposa sens dubte, l’enfortiment
institucional de les relacions amb el municipi
de Maputo i el posicionament de ESF com a
referència en compostatge a la ciutat.

Contraparts
Conselho Municipal de Maputo
Jardim Tunduru
ESF Participant
ESF Catalunya
Pressupost
93.750,00 €
Termini
Gener 2020 - Març 2022
Desemborsament 2021
26.730,24 €
Finançador
Ajuntament de Barcelona
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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
En aquest 2021 el grup territorial d’ESF a
Tarragona hem emprès la tercera i última fase
del projecte “Un accés universal i una gestió
més justes de l’aigua i l’energia a Tarragona i
el Sud Global”. Partint de la idea que l’actual
model de gestió de l’aigua i l’energia és
profundament injust tant ambientalment
com socialment, hem treballat sobre dos
eixos: la lluita contra la pobresa energètica i la
proposta d’alternatives sostenibles basades en
la sobirania energètica.
Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica,
hem continuat impulsant l’Aliança contra la
Pobresa Energètica del Camp de Tarragona
que, durant aquest any, ha estat molt marcada
per la condonació del deute acumulat per les
famílies més vulnerables des de l’aplicació de
la Llei 24/2015 i per l’escalada històrica dels
preus de la llum. Així, doncs, s’ha participat
activament de les campanyes engegades
per reclamar, per una banda, l’aplicació del
conveni de condonació i, per l’altra, la rebaixa
dels preus. De la mateixa forma, s’ha enfortit el
lligam amb altres organitzacions i moviments
socials tarragonins que lluiten pel dret a un
habitatge digne.
Pel que fa a la proposta d’alternatives, s’ha
col·laborat amb la Xarxa per la Sobirania
Energètica (Xse) en la sensibilització dels
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impactes del model energètic i la reflexió
col·lectiva per un canvi que sigui respectuós
tant socialment com ambientalment, al
Nord i al Sud Globals. En aquest sentit, hem
participat activament també en plataformes i
entitats tarragonines que tracten la temàtica
des d’una perspectiva local, com la Xarxa Sud
i la Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de Dret
Ambiental de Tarragona (AAEDAT). Finalment,
hem connectat ambdós eixos amb altres
lluites globals gràcies a la Xarxa de Cooperació
al Desenvolupament del Sud de Catalunya
(XCD) i la Coordinadora d’ONG de Tarragona.
Activitats
Assessoraments col·lectius
Durant l’actual projecte s’ha fet un salt
qualitatiu respecte les fases anteriors ja que
s’ha aconseguit sistematitzar mensualment
les trobades entre persones afectades per
pobresa energètica: deutes amb companyies
subministradores, dificultat per a pagar les
factures dels serveis, per entendre-les, o
manca d’informació sobre el dret a l’aigua i
l’energia.
Els assessoraments col·lectius afiançats com
Aliança contra la Pobresa Energètica s’han
constituït com un espai de confiança per
teixir aliances contra una situació –la de la

l’Associació d’Exalumnes de Dret Ambiental de
la URV (AAEDAT) en el marc dels actes previs a
la festa del 20è aniversari de Som Comerç Just
i Banca Ètica de Tarragona.
pobresa energètica- que des de l’aïllament pot
resultar inabordable. Així, s’ha desenvolupat
un sentiment de confiança i pertinença a una
comunitat que ha permès empoderar-nos,
capacitant al grup per elaborar estratègies
col·lectives que suposin un canvi en la seva
situació.
Videofòrum “Aigua tèrbola: el negoci
d’Agbar a Mèxic”
El 25 de maig va tenir lloc un passi amb
posterior debat virtual del documental “Aigua
tèrbola” coorganitzat per ESF Tarragona i

L’objectiu del videofòrum va ser, a partir del
cas de El Saltillo (Mèxic), denunciar el paper
de les transnacionals com Agbar als països
del Sud. Per una banda, el documental
mostra com Agbar aprofita la feblesa de la
normativa mexicana per a maximitzar els seus
beneficis en el negoci de l’aigua i, per l’altra
banda, aborda les aliances i respostes que les
comunitats han articulat per a defensar el seu
dret d’accés a l’aigua.
Participació en la festa del 20è aniversari de
Som Comerç Just i Banca Ètica de Tarragona
El 29 de maig Som Comerç Just i la Banca
Ètica de Tarragona, una entitat formada per
ESF Tarragona, la Fundació Vicente Ferrer,
Mans Unides, Oxfam Intermón, Una finestraal
món, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, AICECADICAE i SETEM Catalunya, va celebrar el 20è
aniversari.
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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
d’intercanvi de roba, material de criança,
joguines i contes. Es tracta d’un joc de taula
de 2x2 metres que té per objectiu ensenyar
els diversos usos de l’aigua i reflexionar sobre
com aquest bé tan valuós per la vida es pot
veure amenaçat per la contaminació i el canvi
climàtic.

infants van assistir a la representació del conte
inspirat en la problemàtica extractivista de
l’Amazonia equatoriana.
Sota el lema “Canvia el teu consum i comença a
canviar el món”, la plaça Corsini de Tarragona
es va omplir d’una fira formada per taules
d’informació de totes les ONG participants i un
espai central en què ESF Tarragona va oferir
un contacontes infantil, “Auka, la granota
amazònica”. En la taula pròpia d’ESF, es va
donar informació a la població tarragonina
sobre els projectes en relació a la gestió de
l’aigua i l’energia de l’entitat.
Taller infantils: contacontes “Auka, la
granota amazónica” i el “Joc de l’aigua”
El 2 de juny es va programar al Parc de
la Ciutat una altra sessió del contacontes
“Auka, la granota amazònica” per al públic de
l’associació Tecletes, Mares de Tarragona. Els
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Concretament, es va explicar de forma
didàctica i lúdica les principals problemàtiques
socials i ambientals derivades de la falta
d’accés a l’aigua que es desprèn de les
polítiques extractivistes, incorporant-hi la
dimensió Nord-Sud. La protagonista de la
història, una granoteta que es diu Auka, veu
com l’aigua del seu riu amazònic queda tacada
per un vessament de petroli. Ella, la resta de
personatges i les criatures participants han de
trobar una solució per a respectar l’aigua i els
seus usos.
Més endavant, el 10 de novembre, ESF
Tarragona vam tornar al Parc de la Ciutat amb
Tecletes per portar el “Joc de l’Aigua” al mercat

En la mateixa línia i vist l’èxit que sempre
comporten ambdues activitats, l’11 de
desembre es van fer consecutivament per a
dues branques de l’Agrupament Escolta i Guia
Xaloc.
Participació en la taula rodona “Les
propostes del cooperativisme per la
transició energética”
El 10 de juny, en el marc dels actes previs
a la 3a Fira d’Economia Solidària del Camp
de Tarragona, ESF Tarragona va participar
virtualment en la taula rodona “Les propostes
del cooperativisme per la transició energètica:
macroplantes vs comunitats energètiques
locals” organitzada per CoopCamp.
Davant el moment d’emergència climàtica
actual és més urgent que mai impulsar una
transició ecològica capaç d’afrontar els reptes
actuals. En aquest debat, un dels grans temes
que es van posar sobre la taula va ser el model
energètic: un canvi de tecnologia cap a les

renovables no és una solució. Davant dels
macroprojectes de plantes solars i eòliques
que s’estan expandint pel territori tarragoní,
són moltes les veus que recorden la necessitat
que la transició energètica avanci cap a un
nou model energètic distribuït, renovable,
democràtic, just i ecofeminista.
Xerrada “Per terra, mar i aire. Les nostres
energies”
L’11 de juny el Departament de Joventut i de
Cooperació van convidar a ESF Tarragona a
fer una xerrada virtual en el cicle Climactives.
La xerrada “Per terra, mar i aire. Les nostres
energies” va ser sobre l’actual sistema
energètica a Catalunya i els seus impactes.
Concretament, es va dividir en dues parts. En
la primera, es va descriure les problemàtiques
d’un model basat en els combustibles fòssils
i va senyalar els impactes que la proposta
d’una transició energètica no distribuïda en
el territori pot tenir i té sobre les terres del
Sud de Catalunya. En la segona, es va situar
l’arrel del problema en la privatització dels
subministraments i la falta de transparència
de les empreses proveïdores. A més, es van
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descriure alguns moviments socials, com
l’Aliança contra la Pobresa Energètica, que
lluiten per fer-hi front.
Participació en la taula rodona “Defensores:
dones lluitadores, experiències que posen
la vida al centre”
El 15 d’agost, en el marc de la iMAGInada, ESF
Tarragona va ser convidada a participar en
una taula rodona sobre “Defensores: Dones
lluitadores, experiències que posen la vida
al centre” per aportar-hi la visió construïda a
partir de les vivències amb l’Aliança contra la
Pobresa Energètica del Camp de Tarragona i
els projectes de l’entitat a l’Equador.

Les privatitzacions al Nord i al Sud dels
serveis bàsics d’aigua i energia tenen unes
implicacions socials i ambientals que cal
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afrontar col·lectivament. Segons l’experiència
a l’APE, les dones, encarregades de les tasques
reproductives a les llars, són les que lluiten
en major mesura per esmorteir l’efecte de
la manca de recursos i els seus impactes.
Tanmateix, per tal de preservar la vida familiar,
moltes ho fan a costa de la seva pròpia salut i
seguretat. Així, el suport mutu i l’intercanvi de
coneixements, com passa als assessoraments
col·lectius, són claus per a sortir de l’aïllament
i per a convertir-se en agents de canvi d’un
model que destrueix el medi i el que hi habita.
Obra teatral “L’Apagada: ni set, ni fred, ni
foscor”
Durant aquest any, s’han programat dues
sessions de l’obra teatral “L’Apagada: ni set,
ni fred, ni foscor”: la primera, el 2 d’octubre
al Teatre El Magatzem i la segona, l’11 de
desembre al Centre Cívic de Sant Salvador
(aquest últim, en el marc de la Setmana dels
DDHH de Tarragona).
Creada conjuntament entre ESF i la companyia
Xucrut Teatre, amb a col·laboració de l’APE,
“L’Apagada” tracta des d’una perspectiva
ecofeminista el fet que l’10% de la població
catalana pateixi pobresa energètica i com les
dones en són les més perjudicades. Es tracta
d’un espectacle que reivindica el dret a l’aigua
i l’energia i denuncia les condicions en què

es troben les famílies sense accés a aquests
serveis bàsics.
En els dos casos, després de l’obra, ESF
Tarragona, amb el suport de l’APE Camp de
Tarragona, va dinamitzar un debat amb el
públic per contextualitzar l’arrel del problema:
la mercantilització dels serveis bàsics.

Tarragona, es va coorganitzar la xerrada
“Llum, aigua i sostre”, un espai en què es
va fer un intercanvi públic d’informació
sobre l’històric de les dues lluites, contra la
precarietat energètica i contra l’emergència
habitacional, i en què es van teixir aliances
per garantir una vida digna per tots i totes les
tarragonines.
Xerrada sobre la Llei del lloguer i els serveis
bàsics

Xerrada “Llum, aigua i sostre”
El 14 d’octubre, aprofitant sinergies amb el
recentment creat Sindicat d’Habitatge de

El 20 de novembre, juntament amb el Sindicat
de Llogateres, es va fer una xerrada per
a resoldre dubtes respecte la nova Llei de
lloguer i per a donar a conèixer quin és el
marc regulatori català actual que protegeix les
persones afectades per pobresa energètica. En
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aquest sentit, es va fer especial incidència en
la tasca col·lectiva per aconseguir canvis legals
que transformin la realitat i que defensin els
DDHH.
Setmana dels Drets Humans a Tarragona
Del 10 al 18 de desembre, entitats agrupades
en la Coordinadora d’ONG de Tarragona i
la Taula Intercultural, amb el suport de la
Conselleria de Cooperació i el Departament de
Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona
vam organitzar la primera Setmana dels Drets
Humans a la ciutat.
Durant aquella setmana, les diferents entitats
van construir un programa d’activitats per a
sensibilitzar a la població tarragonina sobre
les actuals vulneracions dels drets humans que
persisteixen a escala global. En el cas d’ESF, es
va programar l’obra teatral “L’Apagada: ni set,
ni fred, ni foscor”.
Presentació de l’estudi “Pobresa energética
i ecofeminisme. Perspectives des del nord i
sud globals”
Durant tot el projecte, ESF Tarragona va
treballar per donar base als seus projectes
de sensibilització i incidència a partir de
l’elaboració d’un estudi titulat “Pobresa
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energètica i ecofeminisme. Perspectives des
del nord i sud globals”, que va ser presentat
públicament el 25 de febrer de 2022.
La pobresa energètica és un problema
estructural vinculat primordialment a un
model energètic que resulta depredador de la
vida humana i natural del nord i el sud globals,
tot i que de forma diferenciada. D’aquesta
manera, l’estudi analitza i compara, des d’una
mirada ecofeminista, algunes de les polítiques
adoptades als dos hemisferis per a pal·liar la
pobresa energètica.

Execució 2021
8,163.50 €
Finançador
Ajuntament de Tarragona
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“A través d’una perspectiva ecofeminista l’espectacle mostra el recorregut d’una parella d’ençà que
deixa de rebre ingressos i tot el que això implica.

Davant les pujades desorbitades del preu de la llum en parlem de com estalviar a TAC12 TV
https://www.youtube.com/watch?v=v1b-QwTY8Zs

L’obra es va interpretar al Teatre El Magatzem de Tarragona i va donar pas a un debat per reflexionar
i abordar eines per lluitar contra la pobresa energètica. En aquesta ocasió, CoopCamp va organitzar
l’actuació d’Enginyeria Sense Fronteres i Xucrut Teatre.”
Notícia a TAC12 TV
https://www.youtube.com/watch?v=kTlPVBwCTQ8
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El preu de l’abundància, drets humans a les fosques
L’any 2021 ha continuat sent un any marcat per
la pandèmia i això ha repercutit en el format
de les actuacions previstes en la campanya.
Tot i així, ha estat un any intens on s’ha
continuat treballant en tots els nivells: recerca,
mobilització, sensibilització i incidència
política. En matèria de pobresa energètica ha
estat un any molt rellevant ja que es va signar
el primer conveni entre la Generalitat i Endesa
pel qual es condonava el deute a 35.000
famílies catalanes en situació de risc d’exclusió
residencial. En aquest context al setembre es
va presentar un estudi inèdit on es publicava
per primer cop dades dels ens municipals
sobre l’aplicació de la Llei 24/2015 revelant que
com a mínim s’havien aconseguit aturar més
de 200.000 talls a tota Catalunya entre 2015 i
2020.
En relació a l’àmbit municipal un altre fita
important ha estat la creació de l’Associació
de Municipis i Entitats per l’Energia Pública
(AMEP) de la qual ESF forma part representant
a la Xarxa per la Sobirania energètica. La seva
constitució obre la possibilitat a la creació
de propostes transformadores en relació a
comunitats energètiques i a la recuperació
del control públic i comunitari de les xarxes de
distribució.
La campanya ha continuat també amb una
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visió global dels impactes del model energètic
i en aquest marc s’ha publicat l’estudi sobre
impacte de les empreses espanyoles a l’exterior en
matèria d’energia i s’han organitzat les jornades
sobre emergència climàtica i conflictivitat. En
la mateixa línia s’ha continuat participant en
la campanya sobre el Tractat de la Carta de
l’energia realitzant al llarg de l’any trobades de
sensibilització i estratègia així com campanyes
d’incidència política per traslladar als governs
la necessitat d’abandonar aquest Tractat.
Per últim, les activitats de sensibilització
i formació també han format part de la
campanya al 2021 amb formats innovadors
com l’escoleta ecofeminista i la publicació
d’un conte I es va fer la llum per apropar la
problemàtica de la pobresa energètica a la
infància amb la intenció de que els ajudi no
només a reflexionar sobre el tema sinó als
propis centres educatius i famílies poder
treballar al voltant d’aquesta. Per últim, també
s’ha treballat amb joves i adolescents a través
d’un projecte amb l’Escola del Guinardó on
s’ha reflexionat al voltant del dret a l’energia
i al aigua.
Activitats
Creació de l’AMEP
El 23 de febrer va tenir lloc la constitució de

l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia
Pública, on ESF representa la Xarxa per la
sobirania energètica a la Comissió Executiva.
L’AMEP té, entre d’altres, l’objectiu de vetllar
per la recuperació de les xarxes de distribució i
per a que els criteris de la sobirania energètica
siguin sempre presents a les activitats i
processos de l’associació.

74 municipis i 4 entitats van participat de
l’acte de constitució, tot i que durant el 2021
s’han anat rebent més adhesions. Des de la
Xse i ESF es veu com una aposta important
per a avançar en la sobirania energètica des
de l’àmbit local, que és el que garanteix més
contacte amb la ciutadania i des d’on es poden
impulsar propostes transformadores en relació
a la creació de comunitats energètiques locals,
però també de recuperació del control públic i
comunitari de les xarxes de distribució.

Estudi impacte de les empreses espanyoles
a l’exterior

El 28 de maig es va presentar a la Lleialtat
Santsenca l’estudi sobre impacte de les
empreses espanyoles a l’exterior en matèria
d’energia. Hi van assistir aproximadament 30
persones, entre elles 18 dones, i l’acte va ser
en format semipresencial per respectar les
mesures COVID i també per possibilitar les
intervencions de les autores dels diversos
capítols de l’estudi.
L’estudi va ser fruit d’una col·laboració coral de
persones referents dels diferents moviments
socials i territoris dels casos d’estudi analitzat,
la presa del Quimbo a Colòmbia per un costat
i per l’altre l’extractivisme verd a l’istmo del
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Tehuantepec i al Sàhara Occidental.
La presentació de l’estudi es va pensar en
format de debat per analitzar una perspectiva
més àmplia sobre estratègies per a limitar el
poder de les grans corporacions i va comptar
amb intervencions de la Jennifer Chavarro
Quino d’ASOQUIMBO (Colòmbia), l’Erik
Hagen de Western Sahara Resource Watch,
l’Adil Meléndez de Global Justice Association,
l’investigadora en drets humans Mireia Lozano
i la Mònica Vargas representant l’eix d’Empresa
i DDHH de lafede i el Topo Saz representant
la Campanya contra el Tractat de la Carta de
l’Energia.

Es van analitzar des de diferents òptiques
els impactes sobre els drets humans de les
empreses transnacionals en els sectors d
el’aigua i de l’energia i es van debatre diferents
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estratègies per fer-hi front. L’acte es va acabar
amb una actuació musical de la Mònica
Guiteras.
Jornades internacionals sobre emergència
climàtica i conflictivitat
El 7 i 8 juny es van celebrar les Jornades
internacionals “Alta Tensió” sobre emergència
climàtica i conflictivitat juntament amb
l’Escola de Cultura de Pau amb participants
de Moçambic, Brasil, Mèxic i l’Estat espanyol.
Les jornades van incloure una perspectiva
ecofeminista i de justícia climàtica, posant
sobre la taula els debats dels conflictes
ecoterritorials causa i/o conseqüència de
l’emergència climàtica.

publicar un article resumint-ne el contingut a
Climàtica.
APS Escola Guinardó
Al llarg dels mesos de primavera es va dur
a terme, en coordinació amb la campanya
d’aigua, el projecte d’aprenentatge i servei
(APS) amb l’Escola Guinardó de Barcelona.
Durant les primeres sessions amb un grup
d’alumnes de 3r d’ESO de l’escola, es van
plantejar una sèrie d’activitats de descoberta
de la problemàtica de la pobresa energètica
i del dret humà a l’aigua. En aquest sentit, es
va realitzar una xerrada participativa sobre
pobresa energètica, l’alumnat va participar
en un joc de rol sobre l’accés a l’aigua i es va
projectar l’obra de teatre L’Apagada.

quin projecte volien dur a terme per difondre
pel barri els efectes de la pobresa energètica
i conscienciar el veïnat. Primer, van gravar un
vídeo de format curt i després van realitzar
una jornada al carrer als voltants del Mercat
del Guinardó, on van fer difusió del vídeo i van
parlar amb moltes veïnes sobre el projecte.
El projecte es va tancar amb un vídeo que
resumia tot el procés, on el propi alumnat
explicava les diferents fases del mateix i els
aprenentatges obtinguts.
2ª Escola popular ecofeminista
18, 21 i 23 de juny es va dur a terme la
segona Escola Popular Ecofeminista. L’escola,
pensada i impulsada des de la pedagogia de
les oprimides, va constar de tres sessions de
dues hores i mitja, amb disponibilitat d’espai

Posteriorment es van publicar, i segueixen
disponibles, els vídeos de les 3 taules de debat
de les jornades.
Com a conclusió de les jornades la voluntària
d’ESF Beatriz Felipe i ponent en les jornades va

Després d’aquesta fase de descoberta, els
estudiants van decidir en una pluja d’idees
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sabers, trencant amb la cultura dels experts i
generant un espai de seguretat i confiança.
de canguratge, en format presencial i complint
les mesures de seguretat per la COVID19.
Hi van participar més de 15 dones (que al seu
torn fan de multiplicadores a les seves xarxes),
membres i alumnes de l’escola d’adults La
Troca, membres de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, del Moviment per l’Aigua Pública
i Democràtica, de Sindillar, del col·lectiu Xera,
etc. Per a la seva preparació es va partir de
l’experiència de l’anterior Escola Popular
Ecofeminista, de la qual va sorgir un grup
motor, i es va plantejar continuar amb la
proposta d’escola popular, per promoure els
aprenentatges que parteixen de l’experiència
en primera persona, provinents d’encarnar i
aflorar els diferents malestars i vulneracions
que patim segons els eixos de desigualtat
que ens travessen: gènere, racialització, edat,
diversitat funcional, etc.
Es va comptar també amb ponents de Sindillar,
així com de l’APE, i de manera virtual amb
la participació i testimonis del Moviment
d’Afectades per Preses del Brasil (MAB per
les seves sigles en portugués) i de col·lectius
com Arran de Terra, entre d’altres. L’objectiu de
l’escola ha estat generar un procés de formació
i empoderament, posant al centre els diferents
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Presentació La lluita contra la pobresa
energética en el món municipal

El 30 setembre es va presentar un informe
sobre la lluita contra la pobresa energètica
en el món municipal. Aquest informe inclou
dades inèdites sobre l’aplicació de la Llei
24/2015 des de l’àmbit municipal i rebel.la
dades tan rellevants com que a Catalunya
s’han aconseguit aturar coma mínim 200.000
talls de subministraments gràcies a la Llei.
La presentació de l’informe es va dur a terme
en una jornada a l’auditori Calabria on van
participar una seixantena de professionals
majoritàriament de l’àmbit de serveis socials.
La jornada va constar de 3 taules, la primera
amb la participació de l’autor Sergio Tirado

que va presentar els principals resultats de
l’informe i la Maria Campuzano les conclusions
i recomanacions del mateix. La segona taula
es va centrar en experiències pràctiques
dels municipis on hi van participar Sallent,
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
Tarragona, consell comarcal de l’anoia i Consell
comarcal del Pla d’Urgell, Per últim la jornada
va tancar amb una taula de debat amb la
participació de la Secretària d’afers socials i
família, la regidora d’Igualtat de l’ajuntament
de Rubí i la regidora de comerç de l’Ajuntament
de Figueres.
Grup de suport mutu
El grup de suport mutu de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica és un espai on ens
ajuntem, compartim preocupacions i ens
acompanyem des d’allò proper i el concret.
Es tracta d’una eina d’empoderament, a
l’igual que els assessoraments col·lectius

quinzenals, però en aquest cas està pensat
amb un funcionament que posa èmfasi en la
salut i que es desenvolupa des d’un espai de
seguretat i confiança més reduït, que generi
aquesta xarxa en la qual sostenir, entre tots
i totes, els malestars i impactes del model
energètic en què vivim però también altres
vulneracions i situacions fruit de tants altres
eixos de desigualtat: la realitat material i
econòmica de cadascú, el gènere, la diversitat
funcional, l’edat, la situació de salut, etc. Es
un lloc on segar aquestes cadenes que ens
oprimeixen com a individus, sent conscients
d’elles, generant benestar i dignitat de forma
col·lectiva.
Precisament sobre la qüestió dels impactes
de la pobresa energética en la salut i
l’empoderament de les persones afectades,
el projecte europeu EmpowerMed, on
participem com a ESF, està generant diferents
intervencions en el si d’una xarxa de diferents
entitats a nivel de l’Europa mediterrània, que
treballem en aquesta línea, generant eines,
espais i tallers per a incloure una mirada
sobre l’afectació en la salut i el factor de la
desigualtat de gènere, en la lluita contra la
pobresa energètica
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Campanya Tractat de l’Energia
Durant tot l’any s’ha donat seguiment actiu a
la Campanya per la sortida de l’Estat Espanyol
del Tractat de la Carta de l’Energia. Es tracta
d’un tractat que protegeix especialment les
inversions de capital estranger en matèria
d’energia i que s’ha utilitzat en nombroses
ocasions per a denunciar / amenaçar estats.
Els litigis en el marc del TCE es resolen a porta
tancada amb bufets d’advocats especialitzats
amb una manca total de transparència. Es
tracta d’un Tractat molt perillós perquè pot
dissuadir els governs de legislar a favor del
clima o d’intervenir i limitar els preus de
l’energia.

sobre el mateix a les jornades Recuperem el
Futur, celebrades a la Vall de Can Masdéu la
primera setmana de juliol.
S’han elaborat també diverses peces
comunicatives com ara articles a el Salto,
podcasts i vídeos explicatius per a donar a
conèixer el TCE a la ciutadania.

Així mateix, s’han dut a terme iniciatives com
una petició ciutadana al mes de febrer de 2021
que van signar un milió de persones a nivell
europeu i al juliol una declaració conjunta de
més de 400 organitzacions per a exigir als
governs la sortida del TCE abans de la COP26
que va tenir lloc a Glasgow al novembre.

En el marc de la campanya contra el TCE s’han
dut a terme diverses activitats com ara un taller
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Publicació Conte i es va fer la llum
A l’octubre es va publicar el conte I es va fer la
llum inspirat en les famílies de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i el testimoniatge de la

infància de la Cañada Real, que fa més d’un
any que viuen sense llum. Es tracta d’un conte
il·lustrat per Ivonne Navarro Varas que amb
un llenguatge senzill alhora que contundent,
pretem acompanyar aquestes situacions i,
alhora, enfortir les xarxes de suport que volen
revertir aquesta situació.

Per aconseguir la seva publicación es va fer una
campanya de finançament popular a través de
la plataforma Goteo: goteo.cc/iesvaferlallum.
Conjuntamente amb l’APE i l’editorial Pol.len.

Execució 2021
208.810,04 €
Finançadors
Horizon 2020, Agència catalana de
cooperació al Desenvolupament,
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
Tarragona, Departament de Drets socials
(Generalitat de Catalunya), Lliures
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Els assessoraments col·lectius de l’APE reben el segon premi de la Societat Civil atorgat pel
CESE: un reconeixement a la lluita col·lectiva i el protagonisme ciutadá
Pots escoltar com van ser la nostra experiència amb el Premi de la Societat Civil del CESE que
vam guanyar, així com el recorregut de l’APE en la lluita contra la pobresa energètica a l’episodi
16 de la temporada 3 del podcast de The Grassroots View – Green, how I love green creat pel
CESE.

Lo que se esconde tras el precio de la luz
Article de les companyes Irene González i Mònica Guiteras sobre el funcionament i control del
mercat elèctric publicat a El Salto Diario.
https://www.elsaltodiario.com/acuerdos-comerciales/lo-que-esconde-tras-precio-luz

https://www.eesc.europa.eu/en/avdb/audio/s3-episode-16-green-how-i-love-green
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Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia
L’any 2021 ha tornat a estar marcat per la
pandèmia de la covid19 i les restriccions socials.
Si bé és cert que mica en mica hem pogut
recuperar certa normalitat i presencialitat, som
conscients dels estralls socials i econòmics que
ha causat la pandèmia, essent el Dret Humà
a l’Aigua i al Sanejament un dels drets bàsics
més fonamentals que encara no està garantit
per a tothom.
A nivell català, tot i les dificultats, les
remunicipalitzacions del subministrament
d’aigua segueixen estenent-se, i 31 municipis
han estat treballant per la remunicipalització
durant aquest any. Entre ells Vilassar, Torelló i
5 municipis més d’Osona, Girona, Pla de Santa
Maria, Llinars, Sant Antoni de Vilamajor. Alhora
que la recuperació de la gestió pública, també

s’estén la judicialització sistemàtica d’aquests
processos de remunicipalització, i tant la
societat civil organitzada, com els municipis,
ens hem organitzat per tal de fer front comú
i denunciar aquesta situació d’abús de poder
que es dóna quan un municipi decideix
recuperar democràticament el servei de l’aigua
i que passi a ser municipal.
Finalment, a finals de 2021, va ser possible
celebrar el primer congrés per la Gestió Pública
de l’aigua a Catalunya amb l’objectiu principal
d’impulsar la gestió pública i democràtica de
l’aigua davant els efectes del canvi climàtic.
Des d’ESF hi vam contribuir amb tres
ponències, una sobre tarifació social, una altra
sobre noves governances i la darrera sobre
els efectes del canvi climàtic en la garantia
d’abastament de l’AMB.
A nivell estatal, amb la Red Agua
Pública, durant l’any s’ha estat
treballant en una proposta de llei de
mínim vital per tal de poder garantir
el dret a l’aigua per la població
més vulnerable, i també s’ha estat
fent seguiment de la transposició
de la Directiva d’Aigua Potable. El
Dia Mundial de l’Aigua es va fer un
webinar sobre els reptes del cicle
urbà de l’aigua. A l’Octubre ens
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vam reunir amb el Secretari d’Estat de Medi
Ambient i se li va traslladar l’exigència de
mantenir l’escut social i ampliar la moratòria
de talls dels serveis d’aigua, llum i gas, així
com de fonamental és passar de les mesures
pal·liatives a la regulació d’una llei del Dret
Humà a l’Aigua que garanteixi un mínim
vital per a tothom i prohibeixi els talls de
subministrament. 			
A Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
hem seguit treballant amb el Moviment per
l’Aigua Pública i Democràtica en la construcció
de l’Observatori Metropolità de l’Aigua (OMA).
Hem creat un grup motor per l’Observatori i
hem organitzat un procés de participació per
recollir les impressions de la ciutadania.
En col·laboració amb estudiants de la
Universitat de Barcelona, hem treballat en
l’elaboració d’un conjunt d’indicadors pel cicle
integral de l’aigua, centrats en l’avaluació de
la garantia del dret a l’aigua, de la governança
del servei, de la gestió ambiental i la igualtat
de gènere. També hem fet seguiment dels dos
plans directors que s’estan impulsant des de
l’administració en relació amb l’aigua: el Pla
Director Integral de Sanejament de la ciutat de
Barcelona (PDISBA) i el Pla Estratègic del Cicle
Integral de l’Aigua de l’AMB (PECIA).

En relació a la campanya “Som Aigua”, aquest
any s’ha dut a terme als municipis de Sant
Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet
i Terrassa. Tant a Sant Cugat com a Santa
Coloma s’han realitzat tallers radiofònics,
amb la participació de nens i nenes, creant
una història entorn al DHAS. Al municipi de
Sant Cugat s’ha realitzat una projecció del
documental Aigua Tèrbola amb la presència
del director Víctor Yustres, en el cicle de cinema
documental “Món a la Fresca”. En el marc del
dia mundial de l’Aigua, s’han penjat cartells
de sensibilització a les fonts del municipi i
s’ha estat participant activament a la Xarxa
de Solidaritat. A Santa Coloma de Gramenet,
s’ha participant de la inauguració del Tòtem
Riu coordinant l’espectacle Exploradors de
l’Aigua, en coordinació amb el departament de
cooperació. Per últim, al municipi de Terrassa
s’hi ha realitzat l’espectacle de titelles Matito i
la Gota d’Aigua, amb l’objectiu de sensibilitzar a
la ciutadania sobre la cooperació, el dret humà
a l’aigua i al sanejament i la mercantilització
d’aquest recurs.
Com a novetat, aquest any hem aprofundit
el treball en relació a l’emergència climàtica i
l’aigua, analitzant els efectes de l’emergència
climàtica sobre l’aigua i els impactes que té
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sobre el dret humà, entenent que l’aigua és el
bé comú més afectat pel canvi climàtic. Com
la majoria d’esforços se centren en mesures
de mitigació d’emissions de Gasos d’Efecte
Hivernacle, des de la campanya d’aigua ens hem
centrat en les diverses mesures d’adaptació en
el cicle de l’aigua. Per fer-ho, hem optat per
visibilitzar noves maneres d’entendre l’aigua,
respectuoses amb les persones i el planeta,
com és la perspectiva ecofeminista de l’aigua.
També ens hem enxarxat amb organitzacions
climàtiques i ambientals.
Conjuntament amb el finançament de
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de
Sant Cugat i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, s’ha treballat en la creació d’un joc
de taula sobre l’emergència climàtica: “Horitzó
2080: Amb el clima ens la juguem.” Aquest joc
té l’objectiu no només de sensibilitzar sobre els
efectes de la crisi climàtica, sinó de presentar
algunes eines, valors i estratègies claus per fer
front a aquest repte existencial que afecta tant
el medi ambient com la nostra societat i, en
especial, les persones més vulnerables.
Pel que fa al treball en empresa i drets humans,
hem seguit participant de l’eix d’empresa i
Drets Humans de lafede.cat, l’espai multi-actor
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en l’elaboració del programa i les
ponències plenàries del fòrum, que
ha tingut com a resultats principals
la creació d’una Xarxa Senegalesa
per l’Aigua, i una Xarxa Africana per
la justícia hídrica..

impulsor de la proposta de llei per la creació
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans.
Aquest centre tindrà capacitats d’avaluació i
seguiment de l’acció exterior d’empreses que
tenen relació amb l’administració catalana
i operen a l’exterior, així com recepció de
queixes i denúncies de comunitats afectades.
En l’exercici de testejar possibles casos que el
centre pot abordar, aquest 2021 hem elaborat
tres fitxes al web www.alertadh.org sobre tres
casos de vulneració del dret a l’aigua a Mèxic,
Colombia i Xile.
En l’àmbit internacional, hem seguit
participant de les xarxes habituals, amb un
especial seguiment al procés d’organització
del Fòrum Mundial de l’Aigua (FAME) de Dakar
el març de 2022. Hem participat del comitè
internacional d’organització, connectant amb
el moviment global de l’aigua. Hem ajudat

Pel que fa a l’escala europea, hem
seguit participant del Moviment
Europeu de l’Aigua (European Water
Movement), l’espai de referència
format per plataformes, moviments i entitats
que lluiten per una gestió pública, democràtica
i sostenible de l’aigua en l’àmbit europeu.
Amb el moviment hem seguit el procés de
transposició de la Directiva d’Aigua Potable
als Estats Membres, com una oportunitat per
legislar el dret a l’aigua i millorar la governança
del servei. També hem denunciat l’entrada de
l’aigua al mercat de futurs de Wall Street i hem
demanat al Parlament Europeu que s’oposi a la
financiarització de l’aigua i reforci el dret humà
a l’aigua i al sanejament en un context de crisi
climàtica, social, sanitària i econòmica.
L’octubre de 2021 vam acollir una trobada del
Moviment Europeu a Barcelona, en la qual vam
refermar les línies d’incidència i sensibilització
del moviment, també vam prioritzar la
participació del moviment en l’organització del
FAME de Dakar.

Per últim, aquest any 2021, hem tornat
a participar de les reunions bimensuals
de la “Plataforma de Acuerdos Públicos
Comunitarios” de les Amèriques, la qual neix
com a escenari de construcció d’alternatives a
la privatització, i de la que en som membres
fundadors.
Activitats
Presentació de l’estudi “Cap a una política
ecofeminista de l’Aigua”
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 podem realitzar amb el
criteri de garantir el sosteniment de la vida?
És compatible respectar els límits físics 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?
Aquestes són algunes de les preguntes que
intenta respondre l’estudi “Cap a una política
ecofeminista de l’aigua“, que hem realitzat
amb La Hidra Cooperativa i que vam tractar
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a l’acte de presentació de l’11 de març amb
col·lectius i experiències que compartiran
les seves reflexions i pràctiques sobre com
interseccionen aigua, feminismes i comunitat.
Pots accedir aquí al webinar de presentació.
Webinar Internacional “Privatizació de
l’aigua a llatinoamèrica”
En motiu de la setmana del Dia Mundial de
l’Aigua de 2021 el 25 de març es va organitzar
un webinar internacional amb la participació
de Global Justice Association, la Taula Catalana
per la Pau i els DDHH a Colòmbia, MODATIMA,
AUAS, l’eix d’empresa i DDHH de lafede.cat i
comunitats afectades per la privatització de
l’aigua a Amèrica Llatina.

El webinar tenia l’objectiu de denunciar les
vulneracions del dret a l’aigua a través de teixir
el fil conductor de la privatització de l’aigua al
continent llatinoamericà i datar els impactes
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en termes de Justícia Global. El webinar va
comptar amb la participació del Relator
Especial de les Nacions Unides per al Dret
Humà a l’Aigua i al Sanejament, Pedro Arrojo.
Dia Mundial de l’Aigua 2021: webinar “Los
retos de la gestión pública y democrática del
agua urbana” amb la Red de Agua Pública
En l’acte es va posar en evidència els reptes
més rellevants que ha d’encarar en el curt
termini el moviment per l’aigua pública i que,
en un context de crisi sanitària i climàtica,
es refereixen al reconeixement legal i la
implementació dels drets humans a l’aigua
i al sanejament, l’oposició a la privatització,
mercantilització i financiarització de l’aigua,
afavorir la consecució de models de gestió
públics, democràtics i transparents dels
serveis del cicle urbà de l’aigua, i impulsar
la participació ciutadana i enfortir el marc
regulador d’aquests serveis respectant les
competències dels municipis, com a titulars
d’aquests.
Dia Mundial de l’Aigua 2021: penjada de
cartells a les fonts de Sant Cugat
En motiu del Dia Mundial de l’Aigua, les entitats
que participem de la Xarxa de Solidaritat de
Sant Cugat del Vallès, ens vam repartir les fonts
del municipi per penjar-hi cartells i mostrar a
la ciutadania que el Dret Humà a l’Aigua i el

europees. Per mostrar les vulneracions de
drets humans que efectúa el grup Agbar/Suez
al Sud Global.

Sanejament no es troba garantit per igual
a tot el món. El voluntariat de la campanya
d’aigua vam anar a penjar cartells a les fonts
del parc central de Sant Cugat. Una activitat de
sensibilització a la ciutadania local que posa de
manifest la falta d’aigua a nivell global.
Participació a una taula debat del ICWS
Participació a la taula rodona Looking to the
future in water management models
Gira d’incidència europea
#ComunidadesVSAgbar
Amb les comunitats afectades per la
privatització de l’aigua a Mèxic (Saltillo),
Colòmbia (Cartagena de Indias) i Xile (Osorno)
amb les que es va organitzar el webinar
internacional del 25 de març, es va executar
una gira d’incidència virtual amb institucions

Es van fer reunions amb els departaments
d’Emergència Climàtica i Justícia Global
de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Àrea
de Cooperació Internacional de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb l’Àrea de
Cooperació Internacional de la Diputació
de Barcelona i amb la Direcció General de
Cooperació al Desenvolupament i l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.
Presentació de l’estudi “Pagar fins que faci
mal”
El 28 de maig es va presentar l’estudi “Pagar
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fins que faci mal: anàlisi comparativa de casos
de privatizacions de l’aigua a Amèrica Llatina”
com a tancament d’un procés de sensibilització
i incidència executat amb les organitzacions de
drets humans i les comunitats afectades per la
privatització de l’aigua a Colòmbia, Xile i Mèxic.

Ambient, vam ser a Santa Coloma de Gramenet
per assistir a la inauguració del Totem Rius i
el Dret a l’Aigua. Juntament amb l’alcaldessa
de la ciutat i Aigua pel Sahel vam destacar
la importancia de defensar el Dret Humà a
l’Aigua i el Sanejament tant a Santa Coloma
com a la resta del món i també de preservar
els ecosistemes amb una mirada global.

de l’Observatori Metropolità de l’Aigua (OMA).
Aquests tallers s’encabeixen en un procés de
participació més ampli que vol acabar amb la
constitució de l’OMA com a espai referent per
la co-governança del servei de l’aigua a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

ecofeminismes en les transicions ecosocials:
el cas de l’aigua” conjuntament amb ODESC i
Acció ecofeminista.
Joc de taula educatiu sobre l’Emergència
Climàtica

Trobada “Recuperem el futur, teixim
alternatives”
El 02, 03 i 04 de juliol vam co-organitzar la
primera edició de la trobada “Recuperem el
futur”, un espai per activistes i organitzacions
que lluiten per combatre l’emergència
climàtica i social i teixir alternatives per un
futur ecosocial per a tots i totes.

La presentació va tenir lloc a la Lleialtat
Santsenca en un jornada més àmplia sobre
estratègies per limitar el poder corporatiu i
salvaguardar els drets humans i ambientals.
Taller mínim vital
Es va realitzar una taller sobre diverses
perspectives de mínim vital i tarifació social,
per tal d’estudiar quines vies es podrien obrir
a Catalunya per implementar un mínim vital.
Inauguració Totem Rius i Dret a l’Aigua
El 5 de juny, en motiu del Dia Mundial del Medi
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Cafès de l’Aigua
El 8, 15 i 22 de juny es van organitzar tres tallers
en format World Cafè a la Lleialtat Santsenca
per debatre i recollir propostes per la creació

Després d’un any i mig pandèmic, la trobada
va suposar un punt d’inflexió per al moviment
climàtic i l’organització d’una agenda política
compartida. Des del grup d’aigua vam
impartir la formació “Reptes dels comuns i els

Durant aquest any, des de la campanya d’aigua
hem donat suport al desenvolupament del
joc de taula educatiu d’emergència climàtica.
Aquest joc s’ha dissenyat i impulsat des del
grup de Justícia Climàtica de l’entitat. Hem anat
als caus Berenguer el Gran i La Floresta, els
dos de Sant Cugat del Vallès i al cau Rudyard
Kipling del Camp de l’Arpa de Barcelona i al
Casal de Joves la Traca del mateix barri a on
hem fet proves amb el joc i els nois i noies
dels caus ens han donat la seva opinió del joc i
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consells per millorar la jugabilitat. Es tracta d’un
joc cooperatiu que posa l’accent en el vessant
lúdic i, a través de la mateixa experiència de
la partida, ajuda a entendre les dinàmiques,
límits i prioritats de l’acció climàtica.
Debat-coloqui “Cap al Forum Alternatiu
Mundial de l’Aigua de 2022 al Senegal”
En motiu de la celebració del Fòrum Alternatiu
Mundial de l’Aigua de 2022 al Senegal, el
02 d’octubre es va celebrar un debat amb
diferents veus del Sud Global implicades en
l’organització del fòrum i en la construcció
d’un moviment global de justícia hídrica que
reconegui i treballi per garantir l’aigua com a
bé comú i dret humà.

Pel debat, que es pot recuperar aquí, es
va convidar a Faeza Meyer (African Water
Commons Collective, Ciutat del Cap), Fatou
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Diouf (Public Services International, Dakar),
Leonard Shang-Quartey (coordinador regional
del FAME 2022), Marcela Olivera (Red Vida)
i Bernard Mounier (Coordination Eau Bien
Commun).

béns comuns arreu. Aquest paradigma és
present tant al Sud com al Nord Global, i es
confronta amb la resistència de comunitats
i territoris en defensa de la vida, el medi
ambient i els drets humans.

GWOPA, congrés
A l’octubre es realitza el 4rt congrès global
d’operadors públics d’aigua, WOP Congress,
organitzat per GWOPA (Global Water Operators’
Partnership Aliance), en aquest cas en format
telemàtic. El congrès és un espai on aprendre,
compartir i inspirar, amb altres realitats de
gestió pública de l’aigua.

La Taula rodona va comptar amb membres de
la Càtedra UNESCO, de la Universitat de Girona,
d’Aigua és Vida Girona i SOS Costa Brava.

El congrés compta amb una sessió regional
d’Amèrica llatina i el Carib, una de transparència
i rendició de comptes i participació, i per últim,
una sessió on es proporcionen eines per
facilitar els partenariats entre les associacions
d’operadors d’aigua.
Taula rodona “El fil conductor de
l’extractivisme: com afecten els processos
de despossessió a la conservació del
territori?”
El 8 de novembre, conjuntament amb Aigua
és Vida Girona, es va organitzar una taula
rodona al Centre Cultural La Mercè (Girona)
per debatre sobre l’extractivisme i les seves
lògiques de dominació i mercantilització dels

Campanya Som Aigua a Terrassa
Aquest any hem estat treballant amb
l’Ajuntament de Terrassa i amb la companyia
d’aigua municipal Taigua en una campanya
de sensibilització sobre el DHAS. La campanya
va començar el 20 de novembre amb una
representació de Matito i la Gota d’Aigua que
va omplir el teatre Alegria amb 220 persones.
També es va estrenar l’exposició Aigua allà
i aquí que mostra els principals efectes de la
crisi mundial de l’aigua, la gestió de l’aigua
a Terrassa i la cooperació que es fa des del
municipi arreu del món. La campanya seguirà
durant el 2022.

Congrés Gestió Pública Aigua
El paper dels observatoris urbans i la societat
civil en els processos de re-municipalització.
Més informació aquí.
Diversos actors del sector de l’aigua defensen
la gestió pública del servei al Primer Congrés
de l’Aigua Pública de Terrassa. Més informació
aquí.
Tarifació social de l’aigua: sense garantir
l’assequibilitat no garantim el dret. Més
informació aquí.
Global Water Operators’ Partnership
Alliance (GWOPA - UN-Habitat)
El 29 i 30 de març de 2021 vam participar
del 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.

Execució 2021
154.545,54 €
Finançadors
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, Generalitat de Catalunya.
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Cap a una gestió de l’aigua que garanteixi l’abastiment i la
regeneració dels ecosistemes
Water should be a public good, not a commodity. Catalonia
is showing how
Article de la company Miriam Planas i del Juan Martínez publicat
a Open Democracy.
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/watershould-be-public-good-not-commodity-catalonia-showinghow/
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Article a Xarxamet amb motiu de la publicació de l’informe
amb les claus per aplicar una política ecofeminista de l’aigua
a Catalunya.
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/cap-una-gestio-delaigua-que-garanteixi-labastiment-i-la-regeneracio-dels

Miriam Planas, d’Enginyeria Sense Fronteres i portaveu
d’Aigua és Vida i del Moviment per l’Aigua Pública i
Democràtica ens parla de la campanya que han posat en
marxa en favor dels processos de remunicipalització de
l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Article publicat a Xarxanet.
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/miriam-planas-laprivatitzacio-posa-en-perill-la-garantia-del-dret-huma-laigua

37

Comunicació
Aquest any 2021 també ha estat un any
intens per a l’àrea de comunicació d’ESF.
Hem començat per fi a adaptar-nos a la nova
normalitat en que que hem seguit amb els
aprenentatges que hem incorporat des de
l’inici de la pandèmia: Videotrucades, webinars,
activitats online, entre d’altres. Noves maneres
de fer que han arribat per quedar-se però que
alhora hem anat intercalant amb les activitats,
xerrades i jornades presencials.
Al llarg de l’any hem seguit treballant per
millorar tant la comunicació dels projectes al
sud i campanyes d’aigua i energia al nord, com
la comunicació interna de l’entitat. Des de l’àrea
de comunicació hem seguit acompanyant i
formant a la resta de voluntàries i alliberades
per dur la tasca d’ESF ben lluny.
A ESF hem seguit donant suport, pel que
respecta a la comunicació, a les xarxes i
les plataformes a les què en formem part.
L’Aliança contra la Pobresa Energètica, la
Plataforma Aigua és Vida o la Xarxa per la
sobirania energètica s’han vist reforçades tant
en la creació de materials gràfics com en el
disseny i plantejament de la incidència política
a través de la comunicació.
Un dels principals objectius de les dues
campanyes ha tornat a ser la incidència en
l’ampliació de la moratòria de talls a nivell
estatal per tal de garantir els subministraments
bàsics d’aigua i energia, que, de moment, hem
anat aconseguint ampliar.
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També hem treballat específicament en la
comunicació de la campanya Som Aigua per
posar en valor l’aigua com a dret humà i els
projectes de cooperació internacional dels
diferents municipis en aquesta matèria. En
aquest sentit hem treballat en la creació de
diferents materials gràfics i audiovisuals per
diversos municipis mantenint la trajectòria de
la campanya.
Per Sant Jordi, com anem fent des dels darrers
anys, hem comptat amb la participació una
ilustradora. Aquest any la Maria Pichel ens ha
fet una il·lustració per posar en valor la igualtat
de totes en la diada de Sant Jordi. La il·lustració
ha estat enviada a totes les persones sòcies
i simpatitzants d’ESF per desitjar una bona
diada de Sant Jordi i també s’ha difós pels
diferents canals de comunicació, xarxes socials
i grups de difusió. A més hem compartit un
llistat de recomanacions literàries creada
per les persones que formem part d’ESf amb
temàtiques que ens toquen ben de prop. Un
any més la campanya de Sant Jordi ha tingut
una molt bona acollida.
Un any més hem tornat a comptar amb una
plaça de suport en comunicació gràcies al
Servei Català d’Ocupació. La persona ha
treballat sobretot en l’estratègia comunicativa
a les xarxes socials i en el suport a les
campanyes d’aigua i energia de l’entitat.
Compartim els cartells
principals activitats:

d’alguna

de

les
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Comunicació
Al Al llarg del 2021 hem realitzat les següents
publicacions:
• Auka y sus amigas protegen el agua de los
ríos

Xifres
Facebook:
Seguidors: 2.240

• ESFeres 28 Cap a una política ecofeminista
de l’aigua

Impressions: 31.739

• ESFeres 29 El dret humà a l’aigua, aterrant
el debat a Tarragona

Twitter:
Seguidors: 3.897

• ESFeres 30 El impacto de las empresas
españolas en el exterior

Impressions: 655.190

• ESFeres 15 Com garantir l’assequibilitat
del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament
mitjançant les tarifes

Instagram:
Seguidors: 1.062
Impressions: 66.129

• Resum executiu: El futur és públic
• I es va fer la llum. Un història sobre
pobresa energètica en la infància
• La lluita contra la pobresa energètica
al món municipal. L’aplicació de la Llei
24/2015, en xifres
• ESFeres 31 Pagar fins que faci mal
• Auka y sus amigas ante los impactos
ambientales de la COVID-19
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Newsletter:
Subscripcions: 856
Telegram:
Subscripcions 89
Web:
Usuaris: 12.940
Pàgines visualitzades: 51.753
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Informació econòmica
Al any 2020 la despesa total d’ESF ha estat de
1.210.999 euros. Amb el següent repartiment:
• Despeses Sud: 578.744 euros
• Despeses Nord: 430.881 euros
• Despeses administració i comunicació:
201.373 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 (0.79%),
El Salvador (14.80%), Moçambic (23.38%),
l’Equador (8.64%) i Assessories (0.17%) el que
representen el 47.79% de la despesa total.
Quant a la distribució de la despesa en
projectes Nord, són dues les campanyes que
s’han dut a terme: la campanya d’Energia i
Indústries Extractives amb una execució del
15.13%, i la campanya d’Aigua amb un 20.45%
del pressupost total.
Quant als ingressos, el 87.07% correspon a
fons públics. Destaquen, amb un 48.01%, les
subvencions d’ajuntaments i diputacions,
reforçant així la nostra presència i incidència
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INGRESSOS
FONS PÚBLICS
Generalitat
Ajuntaments i
Diputacions

DESPESES
1.052.375

87,07%

PROJECTES SUD

371.859

30,77%

Perú

580.300

48,01%

Administració
espanyola

100.216

FONS PRIVATS

83.391

6,9%

2

0,0002%

Altres donacions

21.286

1,76%

Col.laboracions
amb altres col.
lectius

62.103

5,14%

Quotes de socis/es

52.100

4,3%

Ingressos per
activitats

20.736

1,7%

Interessos i
extraordinaris

14

0,0001%

Col·legis i
Universitats

8,29%

578.744

47,79%

9.564

0,79%

El Salvador

179.225

14,80%

Moçambic

283.177

23,38%

Equador

104.675

8,64%

2.104

0,17%

PROJECTES NORD

430.881

35,58%

Campanya d'energia i
indústries extractives

183.214

15,13%

Campanya d'aigua

247.667

20,45%

ADMINISTRACIÓ/
COMUNICACIÓ

201.373

16,63%

Assessories Tècniques

Fins aquí es fa referència al pressupost
executat. Tot parlant de les subvencions
atorgades directament o en col·laboració
amb altres entitats, al 2021 s’ha arribat als
1.000.031 €. Ha estat lleugerament 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.

TOTAL DESPESES 1.210.999 €

TOTAL INGRESSOS 1.208.617 €
en l’àmbit local, la Generalitat finança el 30.77%
dels projectes executats i l’administració
general de l’Estat el 8.29%.
Els fons privats han baixat al 6.9% del total
d’ingressos amb un 1.76% de donacions i un
5.14% de col·laboracions amb altres col·lectius.

RESULTAT -2.381,80 €
Dintre de les donacions es contemplen els
valoritzats amb un valor de 18.483€ 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 han baixat
al 1.7%, tenint en compte que moltes accions
s’han realitzat finalment amb finançament
local.
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Informació econòmica
Origen dels recursos

Destinació dels recursos

Indicadors

1,7%
4,3%

16,63%

0,0001%

6,9%

35,58%
87,07%
PROJECTES SUD
FONS PÚBLICS
FONS PRIVATS
QUOTES DE SOCIS/ES
INGRESSOS PER ACTIVITATS
INTERESSOS I EXTRAORDINÀRIS
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PROJECTES NORD
ADMINISTRACIÓ / COMUNICACIÓ

47,79%

Any

Nº de
socis i
sòcies

Entitats
finançadores

Beques

Persones
contractades

2001

124

9

3

3

2002

194

17

4

8

2003

282

19

4

17

2004

441

34

2

12

2005

441

34

8

15

2006

460

33

9

20

2007

573

45

2

19

2008

632

39

4

21

2009

606

40

3

24

2010

612

37

3

28

2011

591

28

3

24

2012

599

33

3

21

2013

529

27

3

12

2014

490

29

2

13

2015

466

24

2

13

2016

513

24

3

14

2017

512

24

1

15

2018

503

19

2

16

2019

494

28

3

23

2020

482

27

1

20

2021

474

25

3

27

41

Informació econòmica
Execució Total

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

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

