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1.- Qui so
om
Enginyeria Sensse Frontere
es de les Illees Balears (ESF) és un
na associac ió sense affany de
lucree que va néiixer a Mallo
orca el febreer de 2003 que
q treballa
a per a consstruir una so
ocietat
mundial justa i solidària
s
i per a posar l a Tecnologia al servei del desenvoolupament humà.
n el Registtre Generall d’Entitatss de la
ESF Illes Baleaars és una associació inscrita en
Com
munitat Auttònoma de
e les Illes Balears i formada
f
per profess ionals, doccents i
estud
diants de qualsevol
q
branca
b
de cconeixement (no no només de l'enginyeria) que
trebaallen per du
ur a terme projectes
p
dee cooperació al desenv
volupamentt als països del
d Sur
i accions de sensibilització a les Illes B alears.
ESF Illes Balearrs entén la COOPERAC
C
CIÓ com un
n intercanvii basat en laa solidarita
at, amb
el co
onseqüent benefici mutu,
m
i el D
DESENVOLUPAMENT com un pprocés d’evvolució,
interrdependentt i sostenible, que no p ot imposar limitacionss a les difereents culture
es i que
ha dee contribuirr a augmenttar la particcipació ciutaadana i el paper de la ssocietat civiil.
ESF està formada actualment per 11 voluntaris, dues treballadorees i 24 soccis que
comparteixen uns
u valors de
d solidaritaat i que tre
eballen conjuntament,, amb el pe
ersonal
contractat, per aconseg
guir els m
mateixos objectius.
o
També
T
coomptem amb la
imprrescindible col·labora
ació econ òmica d’o
organismess, instituc ions i co
ol·legis
profeessionals. A tots, us donem
d
les gràcies perr aconseguir que un aany més ES
SF hagi
pogu
ut treballar per aconseguir un mónn amb igualtat d’oporttunitats perr a tothom.
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2.- Coope
eració al dessenvolu
upame
ent
2.1 - Bolívia
a
Des de 2009, l'Associació Enginyeriaa Sense Fronteres de les Illes B
Balears va decidir,
d
segu
uint el criterri de concentració, pe r optimitzaar els recurssos i maxim
mitzar l'eficà
àcia de
les accions, dirigir la gran majoria de projectes cap
c a Bolívia. També, seguint un
n criteri
d'esp
pecialització
ó i degut a l'experiènccia adquirid
da al llarg dels
d darrerss anys en aquesta
matèèria, es deccidí interven
nir exclusivvament a l'ààmbit del cicle
c
de l'aiggua (abasta
ament,
sanejjament i maneig integ
gral de conqques hidrogràfiques).
¿Perr què Bolíívia?
Princcipalment perquè
p
Bolíívia té l'Índeex de Dese
envolupame
ent Humà ((IDH) més baix
b de
tota Sudamèrica, especia
alment al municipi en el qua
al intervé ESF (Poco
ona, al
depaartament de
d Cochab
bamba) am
mb un IDH
H més prropi de paaïsos de l'Àfrica
subsahariana, els
e més baixxos del mònn. Un altre dels motius és alinearr-se amb les línies
estraatègiques tant de la cooperació
espanyola com de la
c
a balear ja que, tant Bolívia
(conccretament Cochabam
mba) com “ aigua i san
nejament” són país i àmbit de treball
priorritaris. Tot això
a amb el mateix ob
bjectiu: arrib
bar allà on és més neccessari, optiimitzar
els rrecursos peer maximitzzar l'efecte de les acccions i reco
olzant-nos en les xarxes de
coop
peració al deesenvolupament existeents.
Per ccontribuir a garantir ell dret humàà de l’accés a l’aigua potable i el ssanejamentt bàsic,
ESF i l'associacció Mosoj Causay, am
mb seu a Cochabamba (Bolíviaa), duen a terme
conju
untament projectes d'ús i maaneig adeq
quat d'aigu
ua per a cconsum hu
umà a
comu
unitats ruraals del mun
nicipi de Poocona del departament de Cochaabamba, a la zona
central de Bolívia.
La c
contrapartt. El nostrre soci loc
cal: Mosoj Causay
L'anyy 1993, un grup de vo
oluntaris dee la ciutat de
d Cochaba
amba comeencen a tre
eballar,
sensibilitzats am
mb la masssiva presènccia de done
es i nins de l'àmbit rurral a les principals
4

ciutaats de Bolívvia, expulsats de les seeves comun
nitats d'orig
gen per les gelades i severes
s
sequ
ueres d'aquell any i ab
bocades a la mendicittat urbana. En aquestta primera etapa,
assisstencialista,, els volunta
aris repartirren berenarrs i feren recollides d'aaliments i eiines de
trebaall que vareen dur a les comunitatss d'origen d'aquests
d
ca
amperols foorçats a em
migrar a
la ciu
utat.
L'anyy 1995 i dessprés d'un procés de rreflexió, aquest volunttaris decideeixen anar a l'arrel
del p
problema i conformarc
-se com ON
NG amb perrsonalitat ju
urídica ambb la possibillitat de
sol·licitar finanççament per dur a term
me projectess de desenv
volupamentt a les comunitats
uació d'excclusió sociaal més fortta, d'allà on
o provenieen totes aq
quelles
rurals amb situ
peroles indígenes i elss seus fills i filles l'any 1993. Més concretam
ment als mu
unicipis
camp
del N
Nord de Pottosí i el Sud de Cochabbamba.

usay, és unaa institució privada sen
nse ànim dee lucre que té
t com
Així a dia d’avui, Mosoj Cau
a objjectiu “conttribuir a un desenvolupa
d
ament sosteenible i integ
gral de les ffamílies en situació
s
d'excclusió social, des de les seves p otencialitatts locals, la
a valoració socio-econ
nòmicacultuural del seu patrimoni,
p
dins
d un marrc de solidarritat i equita
at” i per aixòò compta amb
a
un
equip
p de treball multidiscip
plinar i amb
b un fort com
mpromís so
ocial.
ontext.
El co
La població del municipis de Pocona és indígen
na (Quechua
a o mestisssa) i es distribueix
de m
manera molt dispersa. La gran maajoria de la població viu
v en comuunitats rura
als, que
són aassentaments humans generalm
ment sense cap nucli, on els habbitatges es troben
escampats pelss terrenys de cultiu. La princip
pal activitatt d’aquestees comunittats és
l’agricultura, maajoritàriament de subssistència, ad
dreçada al cultiu
c
de “laa papa”, el blat de
moro
o o la quin
noa. L’economia familliar es reco
olza a més en la ram aderia (cap
prina o
vacuna) sent aq
questa considerada perr les famílie
es com una font
f
d’estallvi per a les pitjors
ques (sequeeres, males collites…).
èpoq
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El municipi de Pocona
P
està
à situat al s ud-est del departame
d
nt de Cochaabamaba i encara
que les seves comunitats es situen a alçades so
obre el nive
ell de la maar d’entre 2.300
2
y
3.400
0 m, es tro
oba a prop de la zonaa tropical del
d país cosa que influueix sobre la
l seva
climaatologia. Són
S
la zon
na i clima que a Bo
olívia es co
oneix com de "valless". Les
temp
peratures só
ón extreme
es i tant la vvegetació com
c
les fontts d’aigua eescases a la
a major
part del municiipi. Les plu
uges es conncentren en
n 3 mesos, tenint 9 m
mesos de sequera
aisatje entrre l'estiu i l'hivern.
pràctticament absoluta. Aixxò genera uun canvi radical del pa
La po
oblació és Quechua
Q
o mestissa i la seva form
ma d’organ
nització soc ial és en sin
ndicats
agríccoles que teenen una inffluència deccisiva en less decisions de l’alcaldiaa.
Els p
projectes.

Ús i maneig
g d’aigua
a pera a c
consum humà
h
a comunita
c
ats ruralls.

Duraant 2014 s'h
han executa
at 2 projecttes amb la mateixa
m
tem
màtica. Aquuests projectes es
fonamenten en quatre accions princippals:
1. Consttruir la inffraestructurra necessària per sub
bministrar aigua segura en
quan
ntitat suficieent i tots elss dies de l'aany als habitants de la comunitat. En aquest procés
la comunitat col·labora apo
ortant la màà d’obra no
o qualificada
a.
2. Formaar als habita
ants de les ccomunitatss en ús i maneig adequuat de l'aigua per a
consum humà i hàbits d'hig
giene.
3. Formaar i capacittar un com
mitè de man
nteniment i gestió deel sistema d'aigua
d
escollit democràticamentt per la coomunitat, per assegu
urar la sosstenibilitat de la
infraestructura a llarg term
mini.
4. Dotarr de personalitat juríd
dica a aquest comité amb el suuport del Comité
C
Tecn
nic de Regisstres i Llicè
ències de B
Bolívia, per assegurar la sobiraniaa de la com
munitat
sobree l’aqüífer.
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La p
primera tassca és formar un coomitè d’aig
gua dins de
d la comuunitat en gestió,
comptabilitat i fontaneria. Aquest coomitè en un
u principi s’encarregaarà de form
mar els
ps de treballl que faran feina
f
en la cconstrucció
ó del sistem
ma i de la co ordinació amb
a
els
grup
tècnics de Mossoj Causay. La construucció del siistema s’en
ncarrega geeneralmentt a una
petitta empresaa local i els
e materiaals s’adquirreixen a la
a zona tam
mbé. Acabada la
construcció, és el comitè qui s’encar rega del mantenimen
m
t del sistem
ma, de les petites
ordada per fer front a les despesses que
reparacions i dee cobrar alss usuaris laa quota aco
això suposa.
L’obra és generalment molt senzilla : es fa un tanc de ca
aptació a laa font i l’aigua es
dueix fins a un altre tanc, de distrribució, situ
uat a un punt elevat i pproper a less cases
cond
perquè des d’allà es distribueixi per gravetat a cadascuna
a de les fam
mílies. Cad
da casa
dispo
osarà d’unaa “pileta” amb un ppunt d’aigua. Quan no
n hi ha m
més remei per la
topo
ografia de la
l comunitat, s’instal··la una bom
mba per fe
er arribar l’’aigua al ta
anc de
distribució tot i que semp
pre es tractta d’evitar-h
ho pel sobrecost de m
manteniment que
supo
osa l’equip de
d bombeig
g (consum eenergètic, re
eposició al final
f
de la vvida útil…).
Duraant el procéés de consttrucció es ffan un segu
uit de tallers amb totta la poblacció per
enseenyar la reelació entre
e el consuum d’aigua no segura i malaltties, genera
alment
e capacita als habitan
nts de la com
munitat en hàbits d’higiene i
gastrrointestinalls. A més, es
bon ú
ús de l’aigua.
Una vegada acaabades les obres es c oordina i re
ecolza al co
omitè d’aiggua per fer que el
sistema quedi in
nscrit al Comitè Tècnicc de Registtres i Licènccies (CTRL),, cosa que donarà
d
un su
uport legal molt important per a la sostenib
bilitat del prrojecte. Així
xí, l’ús per consum
humà de la font d’on es capta l’aiggua quedarà registratt i per tannt protegit per la
legislació boliviaana.

Cal d
destacar qu
ue sempre es
e tracta d''aconseguirr el recolzam
ment econòòmic de l'A
Alcaldía
de P
Pocona. Tott i els reduïïts recursoss amb els que
q conta el municipii, això és de
d vital
impo
ortància perr tal d'impliicar a l'adm
ministració en
e el procéss. A més, u na vegada acabat
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el prrojecte, es fa
f entrega de la infraeestructura al municipi, quedant a ixí integrad
da dins
de l'aadministracció pública.
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2.1.1 Ús i ges
stió d'aig
gua per a consum humà,
h
co
omunitat d
de Conda
a Baja
(11//Fons/Aig
gua)

Iniciaat el 15 de juliol de 20
013 i finalitzzat el 14 d''octubre de
e 2014. Com
munitat situ
uada al
municipi de Poccona, deparrtament de Cochabamba, Bolívia.

A
Alcaldía de
Pocona
15%
FINANÇAME
F
MENT*
Fons Mallorquí
M
de Coo
operació i
Solid
daritat

Fons
Mallorquí
M
85%

39.973,19 €

Alcaldía de
Pocona

6.992,39 €

TO
OTAL

446.965,58 €

Comunitats d'interrvenció

Families be
eneficiàries del projectte

1

50

*La p
població beeneficiaria ha
h aportat m
mà d'obra no
n qualificad
da per un vaalor de 7.28
81,95 €.
El prrojecte ha finalitzat dotant
d
a 1331 famílies d'accés a aigua
a
segu ra. 46 d'aq
questes
famíílies que viu
uen a la pa
art alta de la comunittat, tenen accés
a
a aiggua per a consum
humà al seu domicili propo
orcionada ppel sistema d'abastime
ent per gra vetat consttruït. A
més,, en aquestta zona es varen connstruir 3 piletes comunitàries ubbicades a l'escola,
l'unittat sanitàriaa i el cemen
ntiri. Per less altres 85 faamílies de la part baixaa de la com
munitat,
es vva rehabilittar el siste
ema d'aiguua del que disposave
en ja que patia prob
blemes
estru
ucturals imp
portants. Així,
A disposeen també d'aigua dom
miciliar, de m
manera con
ntínua i
amb el caudal adequat pel consum fam
miliar.
Per ccada zona de
d la comun
nitat s'ha es tablert i cap
pacitat un comité
c
d'aiggua que rea
alitza la
gestiió comunitaria d'ús de l'aigu a i és re
esponsable del mantteniment de
d les
infraestructuress.
9

Totees les famílies han partticipat a less activitats de formació pràctica d'hàbits higiènics
salud
dables, pel que s'espera haver coontribuït a reduir
r
les malalties
m
rel acionades amb la
falta d'higiene i, per tantt, augmenttar els nive
ells de salut de tota la població
ó de la
comu
unitat.
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2.1.2
2 Ús i man
neig d'aig
gua per a consum humà
h
a le
es comuniitats de Po
ocona
(11//ACIB/Aig
gua)

Iniciaat el 23 de novembre de 2013. Prrevista la se
eva finalitza
ació pel 23 de Maig de
e 2015.
Projeectades less comunita
ats de Laim
miña, Vacaas Kuchu, Mama Huaasi, Churo Alto i
Chullunquía, tottes al municcipi de Pocoona, departtament de Cochabamb
C
ba, Bolívia.

Alcaldía de
Pocona
1
11%

FINA
ANÇAMENT
NT

ACIB
ACIB
%
89%

148.6116,09€

Alcaldía de
d
Pocona

18.7449,43 €

TOTAL
L

167.3365,52 €

C
Comunitatss d'intervenció

Fam
milies beneficiàries del projecte

6

163

La co
oordinació tècnica
t
loca
al del projeccte va patir varis canviss al llarg de l'any 2014,, el que
ha originat prou
u dificultatss i retardam
ments que han
h requeritt d'un intenns recolzam
ment de
la no
ostra associaació i la sol··licitud d'unna pròrroga del termini del projectte.
Es reealitzaren els
e dissenys tècnics a 5 de les 6 comunita
ats previstees inicialme
ent. La
comu
unitat de Sombrerito
S
va comun icar que de
esistia del projecte peer prioritza
ar unes
altres accions a la comunitat. Aq uesta decisió va ser comunicaada a la entitat
nçadora (AC
CIB).
finan
Al daarrer semeestre de 20
014 es realiitzaren les obres per l'abastimeent d'aigua a tres
comu
unitats: Laimiña, Vaca
as Kuchu y Mama Huasi. Les alttres dues coomunitats (Churo
Alto i Chullunqu
uía) estan planificades pel 2015.
A tottes les com
munitats es va
v seguir ell pla d'activvitats d'educació per a la salut, higiene i
sanejjament a faamílies, nin
ns, nines, pprofessors i professore
es de les coomunitats. També
T

11

s'han
n realitzat capacitacion
c
ns i acompaanyament per la forma
ació dels com
mités comu
unitaris
d'aig
gua i la seva legalització
ó.
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Plà Directo
or d’infrraestructtures de
e saneja
ament i abastament
d’aiigua al municipi
m
i de Poco
ona.

Aqueest projectte, que nosaltres a nomenam “Plà Dire
ector”, és producte de la
col·laaboració entre
e
ESF-C
Catalunya i ESF-Illes Balears i de la cooordinació de
d dos
projeectes.
2.1.3
3 Plà Dire
ector y Yu
uraj Molin
no (11/AC
CIB/MIC)

La part finançada per l'AE
ECID va inicciar el 29 de
e febrer de 2012 i ha ffinalitzat el 29 de
Setembre de 20
014.
La paart finançad
da per l'ACIB va inicia r l'1 d'agostt de 2013 i està previstta la finalitzzació a
l'Abrril de 2015.

ACIB
29%

FINANÇAM
MENT

AECID
A
71%

AEC
CID
AC
CIB

AECID (ESFCat)
C

305.000,00 €

ACIB (ESF-Illes
Balears)

125.270,60

TO
OTAL

4430.270,60 €

Comunitats d'inteervenció

Families
F
benneficiàries del
d
proj
ojecte

83
9

3.1112
2241

Plà Director
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Fins Setembre de 2014, s'ha finalitzaat l'execuciió de totes les activitaats program
mades.
Cadaascuna de lees 83 comunitats del m
municipi de Pocona dissposa d'unaa memòria amb el
diagn
nòstic i les propostes
p
tècniques
t
d 'actuació pe
er tres eixos al voltant de l'aigua:
- l'accés a l'aigua segura pe
er a consum
m humà,
- san
nejament
- i la protecció dels
d recurso
os hídrics,
n elaborat 10
1 mapes ssobre l'ús del
d sòl,
tot cconsensuat amb els líders comu nals. S'han
cobeertura vegettal i dades fisiològique
f
es del municcipi.
S'ha edita un document anomenatt "Plan Dirrector de Infraestructturas de Agua
A
y
Saneeamiento Básico
B
en Comunidade
C
es Rurales del Municip
pio de Pocoona, Bolívia
a", que
conté en resum
m tots els diagnòstics i propostes d'actuació per aquestss tres eixoss de les
83 ccomunitats rurals dell municipi. Aquest document
d
és una im
mportant eina de
planiificació i geestió de l'aigua al muunicipi. Ha estat socia
alitzat i disttribuït a to
otes les
entittats locals amb com
mpetències en aigua ("Gobierno
o Autónom
mo Municipal de
Poco
ona", centraals i subcen
ntrals del "S
Sindicato Agrario", la "Direcció
"
Prrovincial de
e Salud
Pública", la "Maancomunida
ad de Municcipios del Cono Sur" i ONGs).
O
b el projectte s'han co
onstituit 133 comités d'aigua, qu
ue són less entitats amb
a
la
Amb
respo
onsabilitat de gestion
nar els serrveis d'aigu
ua a les comunitats. S'ha acon
nseguit
legallitzar aquessts comités davant l'"A
Autoridad de Fiscalizacción y Contrrol Social de
e Agua
Potaable y Saneeamiento Básico
B
(AA
APS) a nive
ell nacional y del "Coomité Técn
nico de
ual cosa elss dona l'autoritat i
Registros y Liceencias" (CTRL) a nivelll departamental, la qu
ha contribuï
uït a reforça
ar dues
instittucionalitatt per dur a terme la seeva missió.. També s'h
instittucions exisstents, el "Comité de Cuencas Municipal"
M
i l'"ORganissmo Gestor de la
Cuen
nca Yuraj Molino",
M
qu
ue estan pparticipant de la gestió i proteccció dels re
ecursos
naturals en general i dels re
ecursos híd rics en partticular.
Yura
aj Molino
o
Amb
b el títol com
mplet de "G
Gestión com
munitaria so
ostenible de
e los recursoos naturaless agua,
suelo
o y vegetaación con enfoque
e
dee cuenca hidrográfica
h
en la subbcuenca de
e Yuraj
Molino. (11/ACIB/MIC)".
14

Duraant l'any 2014
2
s'han plantat m
més de 49
9.000 plan
ntes d'espèècies autòcctones,
maderable (pi i eucaliptu
us) i uns 99.500 frutaals (pomeres i melic otoners) a les 9
n a la subc onca hidrogràfica de Yuraj Moli no. S'han plantat
p
comu
unitats quee pertanyen
més de 10.000
0 plantes arbustives com a barreres viv
ves. Aquest
stes activita
ats de
reforrestació contribuiran a millorar eel funcionaament de la
a conca, prrotegint el sòl de
l'erossió i milloraant la seva conservació
c
ó.
Identtificades les accions necessàries i viables pe
er la dismin
nució dels eefectes de l'erosió
l
hídrica, s'han construït ap
proximadam
ment 5.300 metres de
e rases d'inffiltració i més
m de
0 metres dee barreres vives
v
amb P
Pasto Phalaris, disminu
uint així els processos erosius
e
4.000
i aug
gmentant l'infiltració d'aigua al terreny. Aquestes
A
acctivitats conntinuaran la seva
execució al llarg
g del prime
er trimestree de 2015, donat
d
que es
e va sol·liccitar una prròrroga
per p
poder aprofitar el perííode de pluuges per un
na nova campanya dee plantació (fins a
finalss d'abril de 2015).
L'"Organismo Gestor
G
de Cuencas
C
dee Yuraj Mo
olinio" ha participat a les activita
ats del
projeecte i te com
m a repte im
mpulsar actiivitats pel maneig
m
sosttenible de laa conca.
2.1.4
4 Edició d'un
d
vídeo
o del Plà D
Director
ESF--IB ha aporrtat recurso
os per l'edicció d'un víd
deo de les accions reaalitzades dins del
marcc estratègicc del Plà Director
D
dee Pocona amb l'objectiu de difoondre els resultat
assolits, donar a conèixer la metodoloogia implem
mentada i im
mpulsar el P
Plà Directorr com a
eina de planificaació.

2.2 – Moçam
mbic

Aqueest projectee executat de forma conjunta entre
e
ESF-Illes Balearss i ESF-Cattalunya
form
ma part del programa d'aigua, s anejament i enfortim
ment instituucional que s'està
deseenvolupant des de 20111 i té una durada de 3 anys. El programa pretén aso
olir dos
objecctius. El prrimer es centra en laa millora de
d l'accés a l'aigua pper ús dom
méstic i
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productiu i l'acccés al saneja
ament a less comunitatts rurals. El segon es ccentra en ell reforç
instittucional de la UNAC (U
Unió Nacionnal de Camp
perols) a niv
vell del dist ricte i proviincial.
2.2.1 - Progra
ama d’aig
gua, sanej ament i enfortimen
e
nt de la UN
NAC al
distrricte de Funhalour
F
ro.

Amb
b el projectte finançat pel Fons M
Mallorquí de
d Solidarittat i Coopeeració, s'ha donat
accés a l'aigua a 2 comunitats rurals, C
Chichimane
e y Morrure mitjançantt la construccció de
fontss. En aquesttes comunitats s'han ccreat Comittés de Gestió d'Aigua i capacitat als
a seus
mem
mbres per laa gestió, ma
antenimentt i higiene de
d les fontss d'aigua. Laa contrapart local
realittza el mo
onitoreig i acompanyyament de
els comitéss amb l'obbjectiu de donar
segu
uiment i reco
olzament a les seves aactivitats.
Per l'any 2014 es preveu
u una segoona fase de
el projecte, beneficiaant a dues noves
comu
unitats.

16

3.- Educa
ació pe
er al de
esenvo
olupam
ment
A partir dels pro
ojectes de cooperació
c
realitzats al
a Sud, ESF veu la neceessitat de donar
d
a
p
empoobrits i d'incorporar la sensibilitzaació i la inciidència
conèèixer les realitats dels països
a les seves accio
ons. Pensem
m que l'edu cació pot co
ontribuir a una major ccomprensió
ó de les
causes que gen
neren la pobresa i la d
desigualtat i que cal promoure
p
l 'acció indivvidual i
col·leectiva i less actituds de
d solidaritaat. Durant el 2014 s'ha desenvoolupat el se
egüent
projeecte.
Actiivitats

d
de

mante
eniment

i

soste
enibilitat

del

pro
ojecte

Fòrum
F

Com
municació
ó, Educació i Ciutad
dania (2011-2014).

Des d
del mes de novembre de 2014 finns a mitjanss del mes de gener dell 2015, s'han dut a
term
me diferentss activitats de
d suport i m
mantenime
ent del «Fòrrum Comunnicació, Edu
ucació i
Ciutaadania». Un
na vegada executat e l projecte Fòrum
F
20111, dut a terrme el curss 20132014
4, es va procedir a la fo
ormulació d
del projecte
e en la conv
vocatòria d el 2014. To
ot i que
aqueesta nova formulació ha estat aprovada, hi ha hag
gut una deemora en el seu
pagaament per part
p de la Direcció Genneral d'Imm
migració i Co
ooperació dde les Illes Balears.
B
I és p
per això quee des d'Enginyeria Sennse Frontere
es de les Ille
es Balears ss'ha cregut oportú
realittzar aquesttes activitatts de mantteniment principalmen
nt per un m
motiu. En la nova
form
mulació es van
v plantejar tota unaa sèrie d'acctivitats de sensibilitzzació i form
mació a
realittzar de manera conjjunta i en col·laboració amb diferents
d
ceentres edu
ucatius,
entittats, i casalss de Barri. I la relació aamb aquestt centres s'h
ha de preseervar, sobre
etot pel
temaa calendari, ja que molltes de les aactivitats ess duen a terme en cale ndari escolar. Així
que cal preservvar les relacions amb aquests ce
entres per no perdre contacte, per no
posp
posar les acctivitats a més
m d'un seemestre vista, i per qu
ue quan el G
Govern formalitzi
l'inici del projeccte Fòrum 2014 pugu em començar les activitats sensse que el projecte
pateixi modificaacions substancials en la seva exe
ecució. És per
p això quee l'entitat de
ecideix
assumir aquesttes activitats de mannteniment i suport pe
er així pod er executar unes
accio
ons pont que
q
permettin un bonn tancamen
nt i retorn als centrees educatiu
us dels
objecctius treballlats en el Fòrum
F
20111, i que permetin conssolidar uness relacions i presa
17

de co
ontacte perr tal que quan es faci eefectiu el paagament, el projecte FFòrum 2014
4 pugui
iniciaar-se sense problemes i sense havver perdut solidesa.
s

Reco
ordem que el projecte «Fòrum Coomunicació
ó, Educació i Ciutadaniia» és un projecte
de fformació i sensibilitza
ació que té per objecttiu utilitzar els mitjanss de comunicació
com una eina dee treball que permeti ffer visibles els
e canvis so
ocials dels ddarrers anys d'una
manera responssable, i en propiciï
p
el sseu desenvo
olupament. L’objectiu és promou
ure una
mirada crítica sobre com els
e mitjans de comuniccació es reffereixen i reepresenten certes
p superar certs estiggmes i estereotips
realittats socialss, i donar eines i metoodologies per
sobree els que ess construeixxen les narraacions med
diàtiques.

Les p
principals acccions que s'han dut a terme apun
nten a tres direccions:



Actualitzzació de la pàgina weeb, dirigida a la comun
nitat docennt, les entita
ats, els
mitjans de comunicació i la ciutadania en genera
al. En aqueesta activita
at s'ha
dat el grup de
d treball vooluntari del projecte.
consolid



Consolid
dació de les relacions amb entittats, mitjan
ns de comuunicació i centres
c
educatiu
us. S'han mantingut
m
d
diferents re
eunions per concretarr calendari de les
activitatts previstess a executtar. Ens he
em posat en contaccte i tamb
bé s’ha
participaat en un pro
ograma rad
diofònic (‘Flors en el De
esert’ IB3Rààdio) per ellaborar
una ageenda inform
mativa críti ca. S’han mantingut
m
reunions pper consolidar un
treball en xarxa perr crear mateerial didàctic amb el que actualitzzar la pàgin
na web.
En aquest cas, s'ha privilegiat treballar am
mb el material de duess entitats: Metges
M
del Món i Amics de la Terra. A mbdues, en
ntitats amb
b les que ja eens vam pro
ojectar
òrum 2011.
futurs vincles de col·laboració durant el Fò

erents activvitats en qualitat de rettorn als cenntres educatius de
Coorrdinar i dinaamitzar dife
Palm
ma. S'ha treeballat per un
u mantenim
ment del prrojecte que ens permetti seguir avançant
18

en ccontinguts i programa
acions diveerses. No perdre el contacte
c
a mb els centres i
respeectar les daates de l'an
ny on teneen més flexxibilitat i disponibilitatt per treballar els
continguts del Fòrum, és fonamentaal. I precisaament el desenvolupaament d'aq
questes
activvitats de maantenimentt s'ha fet cooincidir de manera
m
estrratègica am
mb aquestess dates
clau. En el dessenvolupam
ment d'aqueestes activitats hem demanat
d
a l professorrat una
valorració amb l'objectiu de
e que el proojecte Fòru
um s'acosti a les necesssitats i reptes del
profeessorat i deels currículu
ums formattius. D'aque
esta manerra el projectte Fòrum gaudirà
g
de m
marge per prreparar accions formattives.
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4.- Com ens
e org
ganitza
am
Des dels seuss inicis, el
e funcionaament ope
eratiu de l'Associaciió s'ha asssentat
nt sobre less mateixes bases. L'aassamblea, formada peels socis, vota als
fonamentalmen
n la junta, qque és l'org
mem
mbres que conformara
c
ga que s'ocupa de prenndre les decisions
del d
dia a dia de l'associació
ó
Les d
decisions ess prenen a les
l reunion s de la Juntta que es ce
elebren am b una perio
odicitat
quinzzenal i qu
ue compten
n amb la presència dels seus membress i altres socis i
col·laaboradors compromes
c
sos amb l’asssociació i els
e seus finss.
En aq
questes reu
unions es fa sempre unn repàs de laa situació de
e l’Associacció. L’ordre del dia
s’estructura al voltant
v
de le
es necessitaats prioritàrries de l’entitat que es podrien divvidir en
geneerals de l’asssociació i pa
articulars dee cada projeccte.
A less reunions de la Junta
a s’informa de l’estat general de
e l’associaciió i es pren
nen les
decissions necessàries perr a continuuar treballant en la consolidacció d’aquessta. Es
planiifica el futur organitzattiu i econòm
mic i es fa el seguimentt d’aquestaa planificació.
Els p
projectes qu
ue desenvo
olupa ESF ees fan al voltant d’un grup de ttreball form
mat per
volun
ntaris i/o treeballadors. Cada grup de treball té
t un respo
onsable quee pertany o, com a
mínim, assisteixx a les reunions de la JJunta, que és
é qui inforrma periòdiicament a la resta
dels membres de
d l’estat de
el projecte, les dificulttats que patteix i s’acorrden entre tots
t
les
mesu
ures a prend
dre al respe
ecte.
Al m
marge de less reunions de
d la Junta,, es realitze
en reunionss específiquues de proje
ectes o
temees concretss, entre la
a persona responsab
ble del tem
ma i la reesta de pe
ersones
invollucrades en
n l’activitat (voluntariss i/o treballaadors). Exissteixen Gruups de Treb
ball per
païso
os i projectees.
En ell moment de
d l’edició d’aquesta m
memòria els membres de
d la Junta ssón:
- Juan Antonio Rodríguez
R
Jiménez-Bra
J
avo, President.
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- Josep Angrill Ribas.
R
Vicep
president i T
Tresorer.
- Inéss Castejón Silvo,
S
Secre
etària.
- Jord
di Grimalt Fuster,
F
voca
al federal.
- Ann
na Vidal Coma, vocal de
d comunicaació
- Gerrard Calle Reus,
R
vocal de
d cooperacció.
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5.- Resum
m econ
nòmic
Aqueest exercici 2014 ha estat
e
similaar al anteriior des del punt de vissta econòm
mic. Els
projeectes en maarxa, tant de cooperacció com de sensibilitza
s
ció, ens hann permès im
mputar
totess les despeeses generals a indireectes d’aqu
uests proje
ectes, amb la qual co
osa els
ingreessos que no
n provenen
n de subve ncions a prrojectes han
n constituïtt el balanç positiu
(veurre CUENTA
A DE RESUL
LTADOS a lla pàg. segü
üent).

Dins d’aquests ingressos
i
figuren el Prremi del IMA
AS i les apo
ortacions d’’ESF-Cat, que s’ha
acab
ben en aqueest exercici al
a fer-ho el projecte Pla Director.
La no realitzaciió d’una pa
art d’un dells projectess (el 11AJP
P/Aigua) quueda reflecttida en
variss apunts. Peer una band
da, el retornn al subvencionador públic de la ppart no realitzada
de lla seva ap
portació, per
p altre pper la ded
dicació de la part dde directe
es dels
subvvencionadorrs privats a altres actiivitats i, fin
nalment, pe
er la compeensació de l'excés
d’imputació d’indirectes d’aquest
d
prrojecte en anteriors exercicis,
e
am
mb els d’un altre
projeecte (11ACIB/Aigua).
Els reesultats de l’exercici an
nterior méss els el resultats del 20114 ja han acconseguit generar
g
uns ffons propiss o reserve
es que ens poden don
nar una certa tranqui l·litat i esta
abilitat
econ
nòmica i qu
ue ens allib
bera de la nnecessitat de generar balanços molt posittius als
prop
pers exerciciis (veure BA
ALANCE AC
CTIVO/PASIVO a la pàg
g. següent) .
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6.- Agraïments
Volem donar les gràcies de
e manera m
molt especial a tots elss voluntariss i voluntàriies que
feu possible aq
quest proje
ecte. Sensee la capaciitat de treball desint eressada de
d tots
ossible. Grààcies als soccis que
vosaltres, tot el que hi ha en aquestaa memòria no seria po
a
aveentura.
doneeu suport ecconòmic a aquesta
I tam
mbé, com no
o podria serr d'una altraa manera, a les instituccions amb qqui col·laborem:












Agència de Cooperació Internaacional del Govern de les Illes Baleears
Fons Maallorquí de Solidaritat
S
i Cooperació
ó
Ajuntam
ment de Palm
ma
Consell Insular
I
de Mallorca
M
Oficina de
d Cooperació al Dese nvolupame
ent i Solidarritat - Univeersitat de les Illes
Balears
Col·legi Oficial d'En
nginyers Ind
dustrials de les Illes Ballears
Col·legi de Ingenierros Técnicoos de Obras Públicas Illes Balears
Mosoj Causay (Bolívvia)
Unió Nacional de Camperols (U
UNAC, Moççambic)
Alcaldía de Pocona,, Cochabam
mba, Bolíviaa
GOB

nstitut Malllorquí d'Affers Socialss pel recone
eixement a la nostra fe
eina en
I en eespecial a In
educcació al dessenvolupam
ment, que eens van don
nar en form
ma del "Prem
mi del Con
nsell de
Mallo
orca a la So
olidaritat 20
013" a la m
modalitat de
e Projecte desenvolupa
d
at per una entitat
privaada amb carràcter no lucratiu d'àm
mbit insular.
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