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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Aigua de totes i tots, un dret no un privilegi 
 

Data de començament: 23/05/17  
 

Data d’acabament: 03/10/17 
 

Lloc on s’ha dut a terme: Universitat Politècnica de València – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicacions 

 

Nom de la persona seleccionada: Santiago Terol Calvo 
 

Categoria/càrrec: Estudiant/Alumne 
 

Centre/departament: ETSII 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

El projecte Aigua de Totes i Tots: un dret, no un privilegi, és un projecte que pretenia sensibilitzar a la 

comunitat universitària i a la ciutadania en general sobre la necessitat d’exigir, reafirmar i fer efectiu el dret 

humà a l’aigua al nostre territori.  

L’eix central d’aquest programa formatiu ha estat la jornada “Connectant experiències pel Dret Humà a 

l’Aigua”, un espai organitzat per l'Associació Valenciana d'Enginyeria Sense Fronteres (AVISF) amb 

l’impuls de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública (XVAP), que tractava d’avivar el debat social entorn de 

la gestió pública de l'aigua al territori valencià, sota una perspectiva de governança i drets humans, 

involucrant especialment a la ciutadania i als diferents moviments socials que conflueixen en la societat. 

(veure Annex 1. Justificació de la Jornada i Annex 2 Fotografies).  

D’aquesta manera, la jornada es va composar de tres parts: una primera part de presentació de la Xarxa 

Valenciana per l’Aigua Publica com a plataforma d’articulació de moviments per l’Aigua al territori valencià, 

seguida d’una segona part d’exposició, on diferents col·lectius (entre els quals hi estava l’Aliança contra 

la Pobresa Energètica, RED Godella, Aigua és vida i la pròpia ESF València), van presentar diverses 

eines i mecanismes d’apoderament, d’incidència i d’investigació social per tal de treballar per la 

consecució efectiva del Dret Humà a l’Aigua, destacant entre les experiències presentades els grups 

d’assessorament col·lectiu, la ILP de la llei d’emergència habitacional, una eina d’investigació social o un 

observatori ciutadà. 

I una última part en acabar l’exposició, on es configurà un taller de propostes per donar veu a totes les 

assistents i tractar de debatre i posa en comú col·lectivament quins haurien de ser els primers passos per 

treballar pel Dret Humà a l’Aigua al nostre territori. 

 

 

 

Institució col·laboradora: Associació Valenciana d’Enginyeria Sense Fronteres (en col·laboració amb la Xarxa 
Valenciana per l’Aigua Pública, RED Godella, Aliança contra la pobresa energètica i Aigua és vida) 
 
País: Espanya 
 
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: ESF València som un grup de persones organitzades de 
forma assembleària que partim de la transformació individual i l'aprenentatge col·lectiu. Fomentem i visibilitzem 
processos de canvi mitjançant una participació activa, crítica i compromesa des del respecte, la diversitat i la 
germanor. Treballem per aconseguir una societat organitzada, participativa, crítica, equitativa, sostenible i alegre, en 
permanent construcció, mitjançant la promoció de relacions de justícia i igualtat global entre les persones, els 
col·lectius i el mitjà des de l'autogestió local dels territoris, pobles i cultures. 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 

La subvenció demandada ha estat emprada per cobrir totes aquelles despeses derivades de l'activitat quant a 

transport i manutenció dels/as ponents convidats/as (319 euros / 57 %), les despeses de difusió i disseny de materials 

(23,76 euros / 4%) i les despeses associades al berenar (amb productes agroecològics i de proximitat) el dia de la 

jornada per a tots/as els/as assistents (215,60 euros / 39 %).  Així tot cal esmentar que no s'ha gastat la totalitat de la 

subvenció demandada per la impossibilitat de poder executar les activitats complementàries previstes, per falta de 

temps i les pròpies circumstàncies del procés d’investigació executat pel grup promotor del procés (el grup d’Aigües 

de ISF València). De fet, s’han gastat solament el 47% ( 558,36 euros front als 1.200 euros previstos) de la subvenció 

inicialment demandada, ja que part de les despeses de disseny i allotjament han sigut cobertes per la pròpia 

associació. No obstant, es farà un esforç per desenvolupar les activitats complementàries inicialment esmentades en 

un futur amb finançament propi de l’entitat. (Per obtindré més informació veure el document de seguiment econòmic). 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 

El programa formatiu associat al projecte Aigua de Totes i Tots ha permès aconseguir els següents objectius en forma 

de resultats:  

R1. Sensibilitzada la comunitat universitària/societat sobre la importància de conèixer com s’estan prestant els serveis 

d’abastiment i sanejament als nostres territoris i la necessitat com a ciutadania de prendre partit per garantir el seu 

correcte acompliment. 

A aquest respecte en la jornada comptarem amb la participació de 13 homes (42%) i 18 dones (58%): un total de 31 

persones assistents. (Annex 3 Llistat de participació) 

R2. Formada la comunitat universitària/societat sobre la diversitat d’experiències i ferramentes que es podem 

implementar com a ciutadania global organitzada per treballar cap a la consecució efectiva del Dret Humà a l’Aigua al 

nostre territori. 

D’aquesta forma, tant les presentacions i exposicions realitzades durant la jornada, com el procés de difusió realitzat 

en les xarxes socials per part de les entitats participants, han estat orientades a visibilitzar diverses eines, experiències 

i mecanismes d’acció directa per tal de treballar pel dret humà a l’aigua a nivell local; fomentant en les participants un 

procés de recerca de noves idees i estratègies, formalitzant-se un espai vertaderament orientat a l’acció que va més 

enllà de la mera presa de consciència.  

R3. Articulat un espai de participació, diàleg, debat i confluència en torn al Dret Humà a l’Aigua en la comunitat 

universitària. 

En referència a aquest punt, la riquesa del debat posterior va estar lligada a la qualitat de les aportacions de les 

persones assistents, així com a la diversitat de col·lectius i organitzacions que estaven representades: en total, 

representants de 17 organitzacions, col·lectius, institucions i/o entitats. (Annex 3 Llistat de participació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
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Per tant, podem afirmar que més enllà d’una activitat formativa, la jornada ha suposat l’articulació d’un potent espai de 

diàleg i participació, on es va tractar de constituir una estratègia comuna per a la promoció del Dret Humà a l'Aigua en 

la C. Valenciana, tractant de replicar experiències d’èxit implementades a altres territoris. 

 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 

 


