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1.- Qui som
Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears (ESF) és una associació sense afany de lucre que va néixer a
Mallorca el febrer de 2003 que treballa per construir una societat més sostenible i equitativa al marge de
fronteres, diferències socioculturals i de gènere.
ESF Illes Balears és una associació inscrita en el Registre General d’Entitats de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i formada per professionals, docents i estudiants de qualsevol branca de coneixement (no
no només de l'enginyeria) que treballen per dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament als
països del Sur i accions de sensibilització a les Illes Balears.
ESF Illes Balears entén la COOPERACIÓ com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici
mutu, i el DESENVOLUPAMENT com un procés d’evolució, interdependent i sostenible, que no pot imposar
limitacions a les diferents cultures i que ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de
la societat civil.
ESF està formada actualment per 15 voluntaris, dues treballadores i 24 socis que comparteixen uns valors
de solidaritat i que treballen conjuntament, amb el personal contractat, per aconseguir els mateixos
objectius. També comptam amb la imprescindible col·laboració econòmica d’organismes, institucions i
col·legis professionals. A tots, us donam les gràcies per aconseguir que un any més ESF hagi pogut treballar
per aconseguir un món amb igualtat d’oportunitats per a tothom.
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2.- Cooperació al desenvolupament: Bolívia
2.1 – Per què Bolívia?
Des de 2009, l'Associació Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears va decidir, seguint el criteri de
concentració, per optimitzar els recursos i maximitzar l'eficàcia de les accions, dirigir la gran majoria de
projectes cap a Bolívia. També, seguint un criteri d'especialització i degut a l'experiència adquirida al llarg
dels darrers anys en aquesta matèria, es decidí intervenir exclusivament a l'àmbit del cicle de l'aigua
(abastament, sanejament i maneig integral de conques hidrogràfiques).
Bolívia té l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix de tota Sudamèrica, especialment al municipi
en el qual intervé ESF (Pocona, al departament de Cochabamba) amb un IDH més propi de països de l'Àfrica
subsahariana, els més baixos del món. Un altre dels motius és alinear-se amb les línies estratègiques tant
de la cooperació espanyola com de la balear ja que, tant Bolívia (concretament Cochabamba) com “ aigua i
sanejament” són país i àmbit de treball prioritaris. Tot això amb el mateix objectiu: arribar allà on és més
necessari, optimitzar els recursos per maximitzar l'efecte de les accions i recolzant-nos en les xarxes de
cooperació al desenvolupament existents.
Per contribuir a garantir el dret humà de l’accés a l’aigua potable i el sanejament bàsic, ESF i l'associació
Mosoj Causay, amb seu a Cochabamba (Bolívia), duen a terme conjuntament projectes d'ús i maneig
adequat d'aigua per a consum humà a comunitats rurals del municipi de Pocona del departament de
Cochabamba, a la zona central de Bolívia. A més, l’any 2015 ESF ha començat a treballar amb una nova
contrapart: Agua Tuya, una organització boliviana sense ànim de lucre que treballa en el sector de
sanejament bàsic i aigua, especialment en zones d'expansió urbana de les ciutats.
2.2 Les contraparts. Els nostres socis locals: Mosoj Causay i Agua Tuya
Mosoj Causay
L'any 1993, un grup de voluntaris de la ciutat de Cochabamba comencen a treballar, sensibilitzats amb la
massiva presència de dones i nins de l'àmbit rural a les principals ciutats de Bolívia, expulsats de les seves
comunitats d'origen per les gelades i severes sequeres d'aquell any i abocades a la mendicitat urbana. En
aquesta primera etapa, assistencialista, els voluntaris repartiren berenars i feren recollides d'aliments i eines
de treball que varen dur a les comunitats d'origen d'aquests camperols forçats a emigrar a la ciutat.
L'any 1995 i després d'un procés de reflexió, aquest voluntaris decideixen anar a l'arrel del problema i
conformar-se com ONG amb personalitat jurídica amb la possibilitat de sol·licitar finançament per dur a
terme projectes de desenvolupament a les comunitats rurals amb situació d'exclusió social més forta, d'allà
on provenien totes aquelles camperoles indígenes i els seus fills i filles l'any 1993. Més concretament als
municipis del Nord de Potosí i el Sud de Cochabamba.
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Així a dia d’avui, Mosoj Causay, és una institució privada sense ànim de lucre que té com a objectiu

“contribuir a un desenvolupament sostenible i integral de les famílies en situació d'exclusió social, des de les
seves potencialitats locals, la valoració socio-econòmica-cultural del seu patrimoni, dins un marc de
solidaritat i equitat” i per això compta amb un equip de treball multidisciplinar i amb un fort compromís
social.
Aguatuya
Aguatuya és una organització boliviana sense ànim de lucre que promou iniciatives en aigua i sanejament
en zones d’expansió urbana de Bolívia. Aplica solucions participatives, innovadores i sostenibles per millorar
la qualitat de vida de la població i protegir el medi ambient. A més, genera processos de capacitació, ofereix
assitència tècnica i acompanyament permanent a les Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y
Saneamiento (EPSA) amb l’objectiu d’enfortir-ne la seva gestió.
En el camp dels sistemes d’aigua potable, Aguatuya duu a terme diferents projectes entre els quals
destaquen: Servicios de Agua Potable y Saneamiento Sostenibles Para Zonas de Expansión Urbana de
Cochabamba, Agua Para Todos y Sistemas de agua de uso múltiple. La forma de treballar en aquest àmbit
és a través de xarxes d’aigua descentralitzades: una solució efectiva i de baix cost per a zones peri-urbanes
concentrades.
Aguatuya també executa projectes de sanejament sostenible descentralitzat, facilitant l’accés a serveis de
sanejament a poblacions de zones peri-urbanes ja sigui mitjançant la construcció de sistemes de
clavegueram amb plantes de tractament descentralitzat o lavabos ecològics.
2.3 Els projectes

Gestió comunitària sostenible dels recursos naturals aigua, sòl i vegetació amb
enfocament de conca hidrogràfica a la subconca de Yuraj Molino
2.3.1

Inici del projecte : 1 d’agost de 2013
Finalització del projecte: 30 d’abril de 2015
Cost total: 125.270,60 euros
Finançador: Govern de les Illes Balears
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L’objectiu d’aquest projecte era reduir la vulnerabilitat de 240 famílies indígenes quechuas que viuen en 9
comunitats rurals de la subconca Yuraj Molino (Tipa Tipa, Cañada Arriba, Cañada Abajo, Pilancho, Yuraj
Molino, Molle Molle, Misky Yacu, Chimboata y Collpana) al municipi de Pocona, mitjançant la gestió
comunitària sostenible dels recursos naturals.
Amb el projecte s’ha desenvolupat la gestió dels tres recursos naturals fonamentals: sòl, aigua i vegetació.
Per protegir els sòls i millorar la producció agrícola, s’han realitzat activitats de forestació, d’agro-foresteria i
maneig d’horts fruiters amb tècniques i pràctiques agrícoles sostenibles. Per disminuir l’efecte de l’erosió
dels sòls, s’han aplicat diferents tècniques de conservació: rases d’infiltració incorporant espècies forestals
i/o pastures, murs de protecció amb espècies forestals, arbustives i farratjeres y barreres vives.
El projecte també ha impulsat l’ús de pràctiques ambientals sostenibles en el maneig dels recursos naturals
amb la capacitació de promotors comunitaris i productors/es de la subconca Yuraj Molino. Les famílies
beneficiàries s’han capacitat en el maneig de conques hidrogràfiques, maneig i plantació d’espècies
forestals, conservació de sòls, maneig i producció d’espècies fruiteres, elaboració d’abonos orgànics sòlids i
líquids, maneig d’aigua i recàrrega d’aqüífers, cosa que ha permès promoure el maneig de l’aigua en les
zones de cultiu mitjançant tècniques i infraestructures per a la seva optimització i ús adequat.
El projecte ha contribuït a augmentar la capacitat comunitària i institucional en la gestió dels recursos
naturals amb enfocament de conca hidrogràfica, formant a promotors comunitàris, enfortint l’Organisme
Gestor de la Subconca Yuraj Molino i creant un Comité de Cuencas Municipal per al municipi de Pocona.

2.3.2 Ús i maneig d’aigua per a consum humà a les comunitats de Pocona
Inici del projecte : 23 de novembre 2013
Finalització del projecte: 23 de maig de 2015
Cost total: 164.658 euros
Finançadors: Govern de les Illes Balears
(148.616,09€) i Govern Autònom Municipal de
Pocona (16.041,91€)

L’objectiu del projecte era reducir la incidència de malalties de transmissió hídrica en cinc comunitats rurals
de Pocona (Churo Alto, Mama Huasi Bajo, Vacas Kuchu, Chullunquía i Laimiña Bajo) promovent l’ús i maneig
adequat de l’aigua de consum entre les famílies beneficiàries.
S’han instal·lat sistemes d’abastiment d’aigua en cada una de les cinc comunitats que garanteixen el
subministrament continu d’aigua a la població. Cada una de les 102 famílies beneficiàries compta amb una
pileta d’abastiment d’aigua per al consum domèstic al pati de casa seva.
A més, s’ha capacitat a la població en gestió comunitària i manteniment de sistemes d’aigua, enfortint
d’aquesta manera l’organització local de base, que en aquesta zona té la forma de sindicat agrari. També
s’ha constituït un comitè de gestió de l’aigua per comunitat, insertat en el funcionament d’aquest sindicat
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agrari, garantint d’aquesta manera la gestió comunitària de l’aigua, el seu ús i maneig, a més d’un correcte
manteniment físic dels equips i instal·lacions.
Finalment, també s’han realitzat activitats de promoció de la higiene i el correcte maneig de l’aigua per a la
població beneficiària, incloent activitats específiques amb nins/es i professors/es, amb l’objectiu de
fomentar hàbits higiènics saludables i conductes de bon ús de l’aigua de consum que incideixin en la
reducció de les malalties entre la població.

2.3.3 Ús i gestió de l’aigua

Inici del projecte : 1 de desembre de 2013
Finalització del projecte: 29 de febrer de 2015
Cost total: 77.057,24 euros
Finançadors: Fons Mallorquí de Solidaritat I
Cooperació (64.477,69€), Govern Autònom
Municipal de Pocona (4.656,48€) i població
beneficiària (7.923,07€)

L’objectiu d’aquest projecte era implementar sistemes per a l’ús i maneig de l’aigua segura per a consum
humà a la comunitat de Chaqueli del municipi de Pocona.
Durant el primer semestre d’execució del projecte es realitzaren les gestions per a la firma dels convenis
entre Mosoj Causay, ESF Illes Balears i el GAMP. També es realitzaren visites tècniques als diiferents sectors
de la comunitat per a l’actualització del diagnòstic comunitari i, conseqüentment, l’elaboració de la
reformulació del projecte.
Inicialment es contemplaren tres sectors de la comunitat, Estanque Pampa, Tamborga i Llusta Mayu, com a
beneficiaris del projecte, però durant el desenvolupament de les primeres activitats en el sector de Llusta
Mayu sorgiren conflictes per a l’aportació de mà d’obra de la comunitat que no es varen poder superar, cosa
que va fer inviable la continuació de les activitats en aquest sector. Es sol·licità al Fons Mallorquí una
segona reformulació del projecte perquè els recursos del projecte es poguessin invertir en activitats a
Estanque Pampa i Tamborga.
En cada un d’aquests sectors s’ha construït un sistema de abastiment d’aigua i les 47 famílies beneficiàries,
26 a Estanque Pampa i 21 a Tamborga, disposen d’un punt d’accés a aigua al seu domicili. Compten amb els
seus respectius comitès d’aigua conformats i capacitats per a la gestió del servei d’aigua. A més, les
famílies que han participat en el projecte coneixen quins són els hàbits d’higiene saludables i com han de
tractar l’aigua perquè el seu consum sigui segur per a la seva salut.
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2.3.4 Accés al dret a l’aigua potable i enfortiment de la gestió pública dels recursos hídrics
en comunitats rurals del municipi de Pocona

Inici del projecte : 15 de juny de 2015
Finalització del projecte: 24 de juny de 2016
Cost total: 72.269,75 euros
Finançadors: Fons Mallorquí de Solidaritat I
Cooperació (60.000€), Govern Autònom Municipal
de Pocona (2.865,53€) i població beneficiària
(9.404,22€)

L’objectiu d’aquest projecte és garantir l’aigua de qualitat i en quantitat suficient i al mateix temps enfortir
la gestió pública del recurs hídric a la comunitat de Huerta Kuchu.
Durant el 2015 s’ha iniciat el projecte amb la firma dels convenis entre Mosoj Causay, ESF Illes Balears i el
GAMP i amb les inspeccions tècniques a la comunitat i visita a les famílies per a la presentació del projecte i
la recollida de dades tècniques i socials actualitzades.
També s’ha creat un Comitè Responsable del Projecte (CRP) a la comunitat per organitzar l’aportació de la
mà d’obra i coordinar les activitats del projecte. Aquest comitè és el precursor del comitè comunitari d’aigua
i facilita la comunicació amb les famílies beneficiàries en els aspectes relacionats amb l’execució del
projecte.
Les obres per a la construcció d’un sistema d’aigua per a la comunitat s’iniciaren a finals d’octubre i han
avançat segons el calendari previst. Les capacitacions per a la creació del comitè comunitari d’aigua i per a
les famílies en hàbits higiènics i bon ús de l’aigua s’iniciaren el mes de setembre i estan enfortint
l’organització comunitària i augmentant el coneixement de les famílies sobre la importància del bon ús
d’aigua i la cura de la higiene per a la salut.
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2.3.4 Accés al dret a l’aigua potable i enfortiment de la gestió de serveis del recurs hídric en
les comunitats de Capilla Bajo (rural) i Los Ángeles (semiurbana) al municipi de Punata

Inici del projecte : 26 de juny de 2015
Finalització del projecte: 26 de juny de 2016
Cost total: 139.628,28 euros
Finançadors: Govern de les Illes Balears
(80.000€), Govern Autònom Municipal de Punata (
38.993, 79€), Fundación Aguatuya (3.089,66€) i
població beneficiària (17.544,83€)

L’objectiu d’aquest projecte és garantir l’accés a l’aigua de qualitat i en quantitat suficient enfortint així la
gestió de serveis del recurs hídric a Capilla Bajo i Los Ángeles.
Durant el 2015, coincidint amb l’inici del projecte, Josep Angrill, vocal de la Junta directiva d’ESF Illes Balears,
realitzà un viatge a Cochabamba per impulsar els acords institucionals i firma de convenis, planificar
l’execució del projecte i establir els mecanismes de coordinació entre ESF Illes Balears i la Fundación
Aguatuya. En reunions de feina entre el representant d’ESF i l’equip de treball d’Aguatuya, es varen
dissenyar els mecanismes de coordinació i seguiment de les activitats i es va concretar la planificació de les
activitats del projecte.
El retard en la firma dels convenis entre la municipalitat de Punata i la Fundació Aguatuya han endarrerit el
desenvolupament de les activitats del projecte. Les obres a les dues zones d’actuació del projecte per donar
accés a aigua a la población varen començar a finals d’octubre amb la perforació dels pous, aportació del
municipi de Punata. Una cop acabats els pous, s’ha seguit la planificació prevista per a la construcció dels
sistemes d’abastiment.
El programa de capacitació en educació sanitària i organització comunitària adreçat a les famílies
beneficiàries s’ha dissenyat seguint les línies del Govern de Bolívia sobre desenvolupament comunitari en
projectes d’aigua i sanejament i s’està implementant des de principis de desembre.

3.- Educació per al desenvolupament
A partir dels projectes de cooperació realitzats al Sud, ESF veu la necessitat de donar a conèixer les realitats
dels països empobrits i d'incorporar la sensibilització i la incidència a les seves accions. Pensam que
l'educació pot contribuir a una major comprensió de les causes que generen la pobresa i la desigualtat i que
cal promoure l'acció individual i col·lectiva i les actituds de solidaritat. Durant el 2015 s'han desenvolupat la
continuació del projecte “Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania de les Illes Balears” així com diferents
accions d’Educació per al desenvolupament.
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3.1 Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania de les Illes Balears

Inici del projecte: 1 de setembre de 2015
Finalització del projecte: 30 d’agost de 2016
Cost total: 20.000 euros
Finançador: Govern de les Illes Balears

El projecte Fòrum Comunicació Educació i Ciutadania és un projecte de formació i sensibilització que
treballa els eixos prinicipals de l’Educació i la Comunicació per al desenvolupament, i que té per objectius
treballar els mitjans audiovisuals com una eina de transformació social, contribuir a l'adquisició d'una mirada
crítica vers els mitjans, i treballar els audiovisuals com una eina didàctica. Per això treballa en sintonia amb
els canvis socials de l'actualitat per qüestionar com els mitjans encara avui es refereixen i representen
certes realitats socials d'una manera estigmatitzada. Així mateix, també té en compte els hàbits de consum
contamporanis per tal d'analitzar i donar propostes a un consum sostenible.
El projecte compta amb un equip de treball voluntari, que s'implica en la decisió de les activitats formatives
i en la creació del material didàctic. Es manté una relació bàsicament virtual. Actualment el grup de treball
està compost per: Ana Cañas, treballadora social titulada en un Master de Formació per al Professorat; Anna
Vidal, periodista; Aurea Marina Creus, advocada; Carles Valentí, membre de S'altra Senalla; Alex Gonzalez,
membre d’Ajuda en Acció; Tomeu Estelrich, membre de l’STEI; Ainhoa Zuazu, ambientòloga i Lydia Bordoy,
fotògrafa i estudiant d'Educació Social. També col·laboren de forma puntual na Júlia Pérez, professora de
Formació Professional i en Pedro Macías, professor de periodisme social del CESAG.
Després d'haver sofert un retard per part de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes
Balears en el pagament de la subvenció concedida al projecte “Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania
2014”, finalment és el setembre del 2015 quan aquest es posa en marxa.
Accions realitzades des del setembre de 2015 fins al febrer de 2016:
- Actualització i renovació de tallers dirigits a la formació formal i informal.
- Realització de tallers a diferents centres i àmbits educatius: Fins al moment s’han realitzat un total de 38
tallers al voltant del consum responsable, els esterotips i els moviments migratoris. Hi han participat 6
centres (IES Antoni Maura, IES Politècnic, IES Ramon Llull, IES Borja Moll, IES Isidor Macabich) i un total de
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prop de 950 alumnes. També s’ha impartit un taller sobre interculturalitat en perspectiva de gènere a l’Espai
Jove Tramuntana.
- Establir llaços de col·laboració estable amb facultats de la UIB: De moment s'ha establert una linia de
treball amb Educació Social. S'han iniciat lligams amb Infermeria i establirem relacions amb Magisteri.
- Coordinació i realització d'una conferència-taller intensiva de 4hores, impartit per Gervasio Sánchez, dirigit
als cicles formatius de Fotografia i d'Imatge i So.
- Col·laboració amb Es Baluard per participar en la confecció d'un taller per families amb nins i nines de 6 a
12 anys, que du per títol “Conflictes arreu. Com ens arriben? al voltant d'una de les exposicions temporals
Waste Lands.
- Recerca per realitzar material didàctic per alimentar la web del Fòrum. Tenim una llista de pendents a
realitzar quan els problemes amb la web s'hagin solventat.
- Activació i treball amb el grup de voluntariat.
- Coordinació del cicle de les sessions de Formació Continuada amb Ana Cañas, que es duran a terme el
mes d'abril.
- Establiment de relacions amb els mitjans de comunicació. Puntualment s'envien notes de premsa a diaris
locals, i es manté una participació continuada amb el programa d'IB3 “Flors en el desert”.
- Presentació del projecte a diferents àmbits com la UIB i STEI. Amb STEI també hem participat en unes
jonades de Cohesió Social.
- Coordinació amb Anna Vidal, Sergio Soto i Álvaro López per recuperar i reconstruir la pàgina web del
Fòrum que va sofrir un imprevist en el seu procés de migració al servidor ESF-Federal i de moment està
inactiva.
Tasques pendents a desenvolupar el 2016:
- Realització de les sessions del cicle de la Formació Continuada
- Acolliment d'alumant en pràctiques d'Imatge i So del IES Juniper Serra (abril-juny)
- Celebració d'una jornada de reflexió al voltant de la Comunicació pel Desenvolupament amb periosites i
comunicadors
- Continuitat amb les accions formatives
- Continuitat amb el vincle amb facultats de la UIB
- Restauració pàgina web
- Actualització i realització de material didàctic
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3.2 Cinefòrum socioambiental

Inici de l’activitat: 3 de març de 2015
Finalització de l’activitat: 12 de març de 2015
Cost total: 388,34 euros
Finançador: Universitat de les Illes Balears

L’Oficina de Cooperació al desenvolupament i solidaritat de la UIB organitza dues vegades a l’any
convocatòries d’ajuts per a accions d’Educació per al desenvolupament amb l’objectiu de fomentar la
participació de la comunitat universitària en aquest procés educatiu. La finalitat d’aquests ajuts és donar
suport a iniciatives solidàries dels membres de la comunitat universitària fomentant accions de formació,
sensibilització i difusió en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. El 2015,
a iniciativa d’un grup de voluntaris d’ESF Illes Balears vinculats a la UIB, es va presentar un projecte per fer
un cinefòrum socioambiental.
L'acció aprovada va consistir en la realització d’un cinefòrum de tres sessions on es varen abordar diferents
temàtiques, escollides segons les línies de treball d ESF Illes Balears: Electrònica ètica, sobirania alimentària
i energia. A cada sessió es va convidar un especialista en la matèria, vinculat a l’entitat ESF perquè fes una
presentació i contextualització del tema a treballar. A continuació es varen projectar diversos
curtmetratges/documentals d’una duració aproximada de 45 minuts. Per acabar, trencant amb l’esquema
convencional de taula rodona, els voluntaris de ESF varen organitzar mitjançant una metodologia
participativa, un breu taller de reflexió conjunta de les conclusions o els aspectes més rellevants que
consideressin els assistents. També es varen oferir fulletons informatius amb material divulgatiu addicional
per als interessats.
3.2 Taller “Què hi ha darrere de Google?

Data de l’acció: 12 de desembre de 2015
Taller gratuït
Impartit per voluntaris d’ESF
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Voluntaris d’ESF Illes Balears han decidit posat en marxa un grup de voluntariat centrat en un àmbit que ja
fa temps que es tracta en altres ESF: l’electrònica ètica. El 12 de desembre de 2015 varen organitzar a les
instal·lacions de la nova seu un taller gratuït obert a tothom sota el títol “Què hi ha darrere de Google?”.
L’objectiu d’aquesta activitat era conscienciar sobre l’ús responsable i conscient de la informació pública i
privada d’alguns dels serveis basats en internet. Durant el taller es varen projectar diversos vídeos
il·lustratius i es varen donar alguns consells pràctics i recomanacions. Hi varen asistir 15 persones i la
resposta va ser molt positiva.
L’organització d’aquest taller ha suscitat més interés de l’esperat. Tan és així que en el que portem de 2016
s’han realitzat dos tallers més sobre aquesta temática: al IES Politècnic i a l’Espai Jove Tramuntana.

4.- Com ens organitzam?
Des dels seus inicis, el funcionament operatiu de l'Associació s'ha assentat fonamentalment sobre les
mateixes bases. L'assemblea, formada pels socis, vota als membres que conformaran la junta, que és
l'òrgan que s'ocupa de prendre les decisions del dia a dia de l'associació
Les decisions es prenen a les reunions de la Junta que es celebren amb una periodicitat quinzenal i que
compten amb la presència dels seus membres i altres socis i col·laboradors compromesos amb l’associació i
els seus fins.
En aquestes reunions es fa sempre un repàs de la situació de l’Associació. L’ordre del dia s’estructura al
voltant de les necessitats prioritàries de l’entitat que es podrien dividir en generals de l’associació i
particulars de cada projecte.
A les reunions de la Junta s’informa de l’estat general de l’associació i es prenen les decisions necessàries
per a continuar treballant en la consolidació d’aquesta. Es planifica el futur organitzatiu i econòmic i es fa el
seguiment d’aquesta planificació.
Els projectes que desenvolupa ESF es fan al voltant d’un grup de treball format per voluntaris i/o
treballadors. Cada grup de treball té un responsable que pertany o, com a mínim, assisteix a les reunions de
la Junta, que és qui informa periòdicament a la resta dels membres de l’estat del projecte, les dificultats
que pateix i s’acorden entre tots les mesures a prendre al respecte.
Al marge de les reunions de la Junta, es realitzen reunions específiques de projectes o temes concrets,
entre la persona responsable del tema i la resta de persones involucrades en l’activitat (voluntaris i/o
treballadors). Existeixen Grups de Treball per països i projectes.
En el moment de l’edició d’aquesta memòria els membres de la Junta són:
- Marta Ferriol, presidenta.
- Jordi Grimalt Fuster, vicepresident.
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- Rosa Pons, tresorera.
- Xus Joya, secretària.
- Josep Angrill, vocal.

5.- Nova seu
L’any 2015 la nova junta del Col·legi Oficinal d’Enginyers Industrials de les Illes Balears (COEIB) va instar a la
junta d’ESF a elaborar un nou conveni on s’establia una quantia anual per a la utilització de l’espai que
ocupava l’associació. En una segona negociació es va aconseguir que aquesta quantia pogués ser
recuperable per part d’ESF a canvi d’organitzar activitats i cursos a les instal·lacions del col·legi que
poguessin ser d’interès per ambdues parts. Després de mesos esperant una resposta per part del COEIB, la
junta d’ESF va començar a estudiar altres alternatives. Finalment es va decidir traslladar la seu al centre
cultural Casa Planas. Aquí disposam d’un local propi i hem arribat a un acord segons el qual a canvi d’oferir
assessorament tècnic tendrem uns mesos de lloguer gratuït. Es tracta d’un espai multi-funcional que, a més
de donar visibilitat a l’associació, fomenta la creació de sinèrgies amb altres col·lectius socials.
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6.- Resum econòmic
En aquest exercici 2015, les despeses de funcionament (Costos Generales) de l’associació s’han pogut
justificar com a despeses indirectes dels projectes en marxa, tal com es reflexa a la part esquerra del
quadre de “Cuenta de Resultados”. D’aquesta manera, els ingressos propis, provinents pràcticament de les
quotes dels associats, proporcionen el balanç positiu de l’exercici.
Aquests resultats positius, juntament amb els d’anteriors exercicis, ens permeten disposar d’uns fons propis
o reserves que ens proporcionen una certa tranquil·litat i estabilitat econòmiques de cara a propers
exercicis.
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CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS/GASTOS)
2015

Gastos

Gastos directos proyectos de desarrollo :
11ACIB/MIC
11ACIB/AIGUA
13FONS/AIGUA
14FONS/AIGUA
14CAIB/AIGUA
Gastos directos proyectos sensibilización :
14CAIB/Comunicació
15UIB/CineForum

Gastos Generales soportados por indirectos :
11ACIB/AIGUA
11ACIB/MIC
13FONS/AIGUA

4.953,13 €
9.172,51 €
58.616,04 €
27.272,72 €
22.638,72 €

Ingresos

1.762,50 €

Cuotas de socios
Donaciones :

Subvenciones públicas :
CAIB
Fons Mallorquí
UIB

4.219,56 €
388,34 €

11.467,76 €
7.917,08 €
4.357,50 €

60.368,76 €
90.246,26 €
388,34 €

Subveniones privadas :

Gastos Generales no justificados como indirectos:

Otros Ingresos :
Intereses

5,23 €

Otros gastos:

151.003,36 €

Total

1.767,73 €

Balance

Activo
Inmovilizado
Subvenciones pendientes de ingreso :
15CAIB/Formulacio MIC-2
15CAIB/Comunicació
15CAIB/Formació

Otros deudores:
Cuotas socios pendientes
Tesorería e inversiones financieras
Otro activo :
Aportacion capital Caja Ingenieros

Total activo

152.771,09 €

Total

BALANCE (ACTIVO/PASIVO)
2015
-

€

8.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €

15,00 €
121.673,82 €

24,04 €

179.712,86 €

Reservas

12.060,20 €

Subvenciones pendientes aplicar :
13FONS/AIGUA
14FONS/AIGUA
14CAIB/AIGUA
14CAIB/Comunicació
15CAIB/Formulacio MIC-2
15CAIB/Comunicació
15CAIB/Formació

1.504,15 €
32.727,28 €
57.361,28 €
15.780,44 €
8.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €

Acreedores :
S. Social desembre
IRPF 4rt trim
Otros acreedores

760,49 €
239,08 €
877,70 €

Otro pasivo (dev. projectes)
10/ACIB/AIGUA

402,24 €

Total pasivo
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Pasivo

179.712,86 €

6.- Agraïments
Volem donar les gràcies de manera molt especial a tots els voluntaris i voluntàries que feu possible aquest
projecte. Sense la capacitat de treball desinteressada de tots vosaltres, tot el que hi ha en aquesta memòria
no seria possible. Gràcies als socis que doneu suport econòmic a aquesta aventura.
I també, com no podria ser d'una altra manera, a les institucions i associacions amb qui col·laboram:














Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
Ajuntament de Palma
Consell Insular de Mallorca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat - Universitat de les Illes Balears
Mosoj Causay (Bolívia)
Aguatuya (Bolívia)
Alcaldía de Pocona, Cochabamba, Bolívia
Alcaldía de Punata, Cochabamba, Bolívia
S’altra Senalla
STEI
Ajuda en acció
Casa Planas
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