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Resum 

Aquest treball té com a objectiu principal crear una base de dades fotogràfica per  a la 

ONG Enginyeria sense Fronteres, amb seu a Barcelona. Es tracta d’un projecte en clau de 

voluntariat i de col·laboració entre l’associació i l’autora del treball, que actualment forma 

part de l’associació.  Té com a finalitat la conscienciació i la difusió de la gran tasca que 

realitza l’entitat al país centreamericà El Salvador, a més de captar nous socis.  

Aquesta darrera part es realitzarà mitjançant l’exposició fotogràfica Un día de agua que 

mostra a través d’un recopilatori de vint imatges com és el dia a dia d’una família 

salvadoreña , Los Martínez, sense fàcil accés a l’aigua.  

Gràcies a aquestes instantànies entendrem la crua realitat de les famílies que centren la 

seva vida al voltant de l’aigua. 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo principal crear una base de datos fotográfica para la ONG 

Ingeniería sin Fronteras, con sede en Barcelona. Se trata de un proyecto en clave de 

voluntariado y de colaboración entre la asociación y la autora del trabajo, que actualmente 

forma parte de la asociación. Tiene como finalidad la concienciación y la difusión de la 

gran labor que realiza la entidad en el país centroamericano El Salvador, además de captar 

nuevos socios. 

Esto último se podrá conseguir mediante la exposición fotográfica Un día de agua que 

muestra a través de un recopilatorio de veinte imágenes cómo es el día a día de una familia 

salvadoreña, Los Martínez, sin un fácil acceso al agua.  

Gracias a estas instantáneas entenderemos la cruda realidad de las familias que centran su 

vida entorno al agua. 



Abstract 

This work has as main objective to create a photographic database for the NGO Ingeniería 

sin Fronteras, placed in Barcelona. It is a volunteer and collaboration project between the 

association and the author of the work who is currently part of the association. It aims to 

raise awareness and spread the great work done by the organization in the Central 

American country, El Salvador, as well as gain new members. 

This will be done through a photographic exhibition Un día de agua that shows over a 

compilation of twenty images the daily life of a Salvadoran family, Los Martinez, without 

an easy access to water. 

Thanks to these snapshots we will understand the harsh reality of these families who 

arrange their lives around water. 
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1. Introducció. 

1.1 Propòsit. 

Aquest treball consisteix en documentar fotogràficament diferents projectes o treballs que 

realitza o ha realitzat Enginyeria sense Fronteres (ESF) a El Salvador, per tal de crear un 

fons fotogràfic que puguin utilitzar per a la seva difusió, publicitat i conscienciació de 

socis i voluntaris.   

1.2 Objectius. 

Aquest projecte té diversos objectius. D’una banda, es tracta de retratar les diferents 

tasques que ja ha realitzat ESF, ja siguin infraestructures o pous d’aigua, entre altres.  

De l’altra, mostrar la vessant més humana de la gent de El Salvador que intenta aconseguir 

els seus drets amb l’aigua mitjançant el seu esforç. 

Finalment,  tot aquest treball de recerca té com a objectiu mostrar als col·laboradors que 

treballen des de Catalunya quina és la situació real al país (Documentació interna per als 

voluntaris).   

Aquesta experiència permetrà a l’autora d’aquest treball: 

 Donar a conèixer aquesta realitat mitjançant exposicions, fullets informatius       

o bé documentant fotogràficament estudis de denúncia.    

 Crear un projecte propi intervenint en la preproducció, producció i 

postproducció.  

 Aplicar tècniques fotogràfiques apreses durant el grau universitari. 

 Aplicar diferents tècniques d’edició a les fotografies. 

 Reafirmar a l’autora com a professional del món de l’audiovisual.
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1.3 Finalitat.  

Aquesta base de dades fotogràfica té com a finalitat captar nous socis per a la ONG, així 

com conscienciar la gent i cercar/aconseguir nous voluntaris que puguin ajudar des de 

Catalunya.  

Una altra de les finalitats principals és mostrar als que ja són socis de l’entitat què s’està 

fent amb les seves aportacions.  

El missatge que es vol fer  arribar és plasmar la duresa i les males condicions de vida de la 

gent de El Salvador i explicar, mitjançant imatges, la realitat que es viu al país. Una realitat 

molt diferent a la que es viu aquí a Catalunya.    

1.4 Objecte.  

Un cop obtingudes les imatges es crearà una exposició per tal de difondre el missatge al 

major nombre de persones possible.  

El projecte explicarà Un día de agua, és a dir, mostrarà un dia a la vida de les famílies que 

no tenen accés a l’aigua  

1.5 Viabilitat. 

1.5.1 Viabilitat artística. 

En aquest cas, la viabilitat artística no només és important des del punt de vista artístic de 

les fotografies sinó que també té molta rellevància el missatge que es vol transmetre. Ha de 

ser un projecte visualment atractiu per tal de cridar l’atenció de l’espectador.  

 1.5.2 Viabilitat econòmica.    

Al ser de caire solidari, aquest projecte ha estat subvencionat mitjançant una beca de 

Procés de Coneixement de la Realitat (PCR) i, per tant, no ha suposat un gran cost de 

producció. Així mateix, tampoc se n’obtindrà cap  benefici.  
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1.5.3 Viabilitat tècnica.  

Valorant, per una banda, la planificació temporal del projecte i, per l’altra, el material que 

es necessita es pot afirmar que tècnicament el projecte és totalment viable. 
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2. Contextualització. 

Per entendre aquest projecte en la seva totalitat cal comprendre la situació del país.  

2.1 Introducció al País: El Salvador. 

El Salvador està situat a Centreamèrica (13 50 N, 88 55 O). Limita al Nord i a l’Est amb 

Hondures, al Sud amb l’Oceà Pacífic i a l’Oest amb Guatemala. L’any 2013 compta amb 

una població de 6.288.889 habitants i és considerat un dels països més petits de la regió 

Llatinoamericana. És, sens dubte, un degut a una sèrie de factors d'origen social, econòmic, 

polític i ambiental. 

 

Fig. 2.1 Mapa de divisió política de Centreamèrica. 

Segons l'Informe sobre Desenvolupament Humà publicat pel PNUD (Programa de les 

Nacions Unides per al Desenvolupament, 2010), la població salvadorenca està exposada a 

un seguit d'amenaces que afecten el seu benestar. Aquestes poden ser de diferent tipologia,  

com per exemple esdeveniments relacionats amb el mercat laboral, el crim i la violència, 

problemes de salut, l'activitat agrícola, recursos hídrics, fenòmens tel·lúrics i 

meteorològics, entre d'altres. Sens dubte, és la població més pobra qui pateix les majors 

conseqüències.
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Pel què fa al tema hídric, tot i que la mitjana de precipitacions anuals supera els 1,800 mm 

i, per tant, El Salvador compta amb una oferta hídrica que supera la mitjana mundial, la 

disponibilitat d'aigua per habitant és la més baixa de Centreamèrica amb 3,500 m3 per 

persona al 1,994
1
. Així doncs, si es compara l'accés a l'aigua de El Salvador amb altres 

països utilitzant l'índex de Escassesa d'Aigua (en anglès el WPI, el qual té en compte el 

recurs d'aigua, l'accés, la capacitat, l'ús i el medi ambient) el resultat és que aquest país 

llatinoamericà té un nivell d'escassetat d'aigua alt, és a dir, d’un valor de 55,9
2
. 

No obstant això, aquesta deficiència ha estat alterada i accentuada per factors no naturals, 

com l'alt nivell de degradació dels ecosistemes forestals i la conseqüent disminució de la 

recàrrega aqüífera, per la creixent construcció de zones urbanístiques i l'ús incontrolat del 

recurs. Així doncs, el problema de l'aigua al país no consisteix tant en una situació 

d'escassetat física, sinó en una mala gestió dels recursos hídrics. 

Pel que fa a la cobertura de sanejament, segons dades de ANDA del 2006, només el 72,5% 

de la població tenia accés als serveis de sanejament
3
 i les zones rurals compten amb 

seriosos desavantatges envers a la població urbana. A més a més, només entre el 2 i el 3% 

de les aigües residuals del país reben algun tipus de tractament abans de ser abocades a rius 

i quebradas (Banc Mundial, 2005). 

Ni tan sols la població que disposa d'un sistema d'abastament té garantit el 

subministrament d'aigua amb una qualitat apta per al consum. En un estudi publicat l’any 

2003 a la premsa nacional salvadorenca
4
 ja es denunciava que de les 1,757 mostres preses 

en sistemes d'abastament d'aigua de tot el país i analitzades pel Laboratori Central del 

Ministeri de Salut només el 14% havien resultat fora de norma.

                                                           
1
 PNUD, El Salvador 2006 

2
 S'entén per escassetat d'aigua, la impossibilitat de subministrar un mínim anual de 1.700 m3 d'aigua potable 

per persona. El país amb més escassetat d'aigua és Haití (amb un WPI de 35,1) i el que menys Finlàndia (amb 

un valor de 78,0). 

3
 ANDA considera el subministrament domiciliar i les latrines com a servici de sanejament. 

4
 “La Prensa Gráfica”, 29 de juny de 2003 
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Pel què fa al territori,  segons els censos elaborats pels promotors de l’àrea social de La 

Libertad, lloc on s’ha realitzat aquest treball fotogràfic, a la zona rural hi habiten 5.647 

famílies distribuïdes en 81 comunitats (28.235 habitants). Per la seva banda, a la zona 

periurbana hi viuen 1.985 famílies (5.955 persones) distribuïdes en 22 comunitats al casc 

urbà. Cal destacar que aquesta informació no concorda amb les dades de població 

reportades pel Cens de Població i Habitatge 2007. En el primer hi ha una diferència de 

1.807 habitants al municipi en contraposició a les del Cens que és de 35.997 habitants, dels 

quals 12.894 viuen a la zona rural, 17.399 són dones i 18.598 són homes. 

 

Fig. 2.2 Mapa divisió de departaments de El Salvador. 

 

2.1.1 Sistema de proveïment d'aigua. 

Actualment, els tipus de proveïment d’aigua a les comunitats de El Salvador són les 

següents:  

- Aigua domiciliar 

- Per cantareras (fonts públiques) 

- Pous perforats 

- Cerca d’aigua als rius naixents (quebradas) 
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De les comunitats, 71 tenen accés a algun tipus de proveïment. D’aquestes, 38 d’elles 

compten amb servei de ANDA, sent 16 en zona rural i 22 periurbanes. De les 34 

comunitats restants, és a dir 3.216 famílies, 29 (2.953 nuclis familiars) s'abasteixen a partir 

de pous perforats, i un total de 263 famílies, per tant 5 comunitats, a partir de naixents. Cal 

destacar que aquests sistemes són gestionats per les mateixes comunitats i que aquests no 

compleixen els processos de potabilització, a més de no existir cap pla de monitorització 

de la qualitat de l’aigua, tal i com es realitza a les aigües servides per ANDA, com a 

conseqüència d’una manca de recursos i de personal.  

En el cas concret del municipi de La Libertad, on gran part de la població del municipi se 

situa a la franja costanera i, per tant, la principal font de proveïment d'aigua són els pous 

perforats. L'estudi de Pla Director
5
 indica que hi ha un 93% de contaminació fecal i, 

d'acord amb estadístiques realitzades per la Unitat de Salut del municipi, les malalties 

gastrointestinals agudes són la segona causa de morbiditat a La Libertad. 

2.1.2 Sanejament bàsic.  

Pel que fa al sanejament bàsic, només en 5 comunitats rurals, les quals es troben de camí al 

mar, d'un total de 104 municipis compta amb sistema de recollida d'escombraries. Totes les 

que no tenen aquest servei reconeixen no tractar les deixalles sòlides, sent així llençades al 

camp, al cotat dels seus propis habitatges o bé als llits dels  rius i de les quebradas més 

properes. 

Al municipi no hi ha cap sistema de tractament d'aigües residuals per a les famílies rurals. 

En el cas d'eliminació d'excretes, el Pla Director del 2005 demostra que el 44% de les 

famílies defequen a l'aire lliure i un 29% amb latrines de forat. Aquestes dades són 

alarmants ja que són comunitats veïnes al mar, on el mantell freàtic és poc profund, fet que 

provoca alts nivells de contaminació fecal en les fonts d'aigua. Respecte al tema de la 

defecació humana, l'Associació Comunitària Unida per l'Aigua i altres institucions han 

estat treballant en la implementació de latrines aboneres seques com a alternativa adequada 

per al maneig de les excretes a les zones rurals.

                                                           
5
 Pla Director per al Proveïment i Sanejament d'Aigua Potable a zones rurals del sud de la Libertad, El 

Salvador, C. A, any 2006. 
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La manca d'un Ens regulador del recurs hídric responsable d'atendre les necessitats de la 

població rural, la desinformació per al disseny d'una planificació d'actuacions adreçada a 

resoldre la problemàtica de proveïment i sanejament i la poca capacitat tècnica i econòmica 

dels governs locals per desenvolupar aquesta planificació, fa que la població no disposi 

dels serveis mínims d'aigua per al desenvolupament d'una vida digna. 

Així mateix, la falta d'una adequada assignació pressupostària a l'àrea de salut és una 

limitació per a que les unitats d’aquest àmbit desenvolupin les seves funcions. El 

monitoratge de la qualitat de l'aigua per a consum humà és un exemple molt clar d’aquesta 

qüestió, ja que no es realitza en el 100% de les comunitats rurals i només  es dur a terme en 

les proveïdes per ANDA. 
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3. Enginyeria sense Fronteres.  

La millor manera de saber què és i qui són Enginyeria sense Fronteres és donant un cop 

d’ull a la seva pàgina web ( http://catalunya.isf.es/home/index.php ) i veure com es 

defineixen. 

 

Fig. 3.1 Logotip de l’Associació Enginyeria sense Fronteres. 

3.1 Qui son?  

ESF és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar 

formada per professionals, docents i estudiants, que treballa per garantir l’accés 

universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les 

poblacions del Sud, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. 

Per a poder realitzar aquest projecte de col·laboració, l’autora d’aquest treball forma part 

de l’associació des de juny de l’any 2012, passant a formar part de ‘El Grup de El 

Salvador’ com a voluntària. 

Enginyeria sense Fronteres és aconfessional, independent vers partits polítics o 

altres entitats i no té afany de lucre. 

L’associació entén la COOPERACIÓ com un intercanvi basat en la solidaritat, 

amb el conseqüent benefici mutu, i el DESENVOLUPAMENT com un procés en 

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. 

Al Sud, d’altra banda, ESF treballa sempre en col·laboració amb una contrapart: 

una organització local sense afany de lucre, que, juntament amb ESF, diagnostica 

les necessitats a la zona i la millor via per a solucionar-les. Les contraparts també

http://catalunya.isf.es/home/index.php
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participen en l’organització dels cursos al Nord. Més enllà dels projectes, ESF 

entén la relació amb les contraparts com un compromís comú de transformació 

política i social. 

Com s’explica més endavant, en aquest treball no només es va treballar amb l’associació 

Enginyeria sense Fronteres, sinó que a El Salvador es va treballar en col·laboració amb les 

Associacions ACUA i ANDA. 

ESF compta amb 591 socis i sòcies, 119 persones voluntàries i 24 contractades. 

A ESF, els socis i sòcies: 

-Prenen part de forma activa de l’estratègia de l’associació. 

-Escullen la junta directiva i aproven la seva gestió en funció dels objectius 

fundacionals. 

-Participen de les activitats de l’associació 

-Reben informació i publicacions periòdiques. 

 

L'òrgan principal de l'associació és l'assemblea general de socis i sòcies, que se 

celebra dos cops l’any.  

3.2 Història. 

L’any 2012, l'Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres va complir 20 anys i 

explica la seva història d’aquesta manera: 

L’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres va néixer el 1992 de l’ interès 

d’un grup d’estudiants de Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de 

Barcelona per realitzar viatges d’identificació i assistències tècniques, així com 

activitats de sensibilització i denúncia en el món universitari. 

Els projectes de cooperació portats a terme en els inicis de l’entitat evolucionen 

cap a programes d’intervenció integrals de desenvolupament. Per la seva part, la 
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vessant educativa pren com a referència comú la promoció de la tecnologia per al 

desenvolupament humà a diferents escoles d’enginyeria i universitats per 

transmetre l’experiència i el coneixement d’ESF en l’àmbit de la cooperació 

internacional i per fomentar la sensibilització, la participació i el voluntariat. 

 

3.3 Les contraparts (socis) a El Salvador. 

Aquesta és una part molt important per a l’associació, ja que, en essència, el que es pretén 

és que al llarg dels anys siguin aquestes contraparts qui facin les tasques que a hores d’ara 

realitza l’ONG catalana per així poder marxar a treballar a altres països amb dificultats.  

- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) a El 

Salvador 

Un cop acabada la guerra civil, al 1992, les guerrilles van desembocar en 

organitzacions socials que buscaven millorar el país. Així va néixer l’Asociación 

para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), que va 

detectar la necessitat d’incidir en l’accés a l’aigua. ESF va començar a treballar 

amb CORDES al 1999. En el 2005, un grup de tècnics de CORDES va formar 

ACUA, que seria la contrapart d’ESF a El Salvador a partir d’aquell moment. 

- Asociación Madre Cria (AMC) a El Salvador  

AMC és la contrapart local per a la regió de La Pau, que duu treballant en el 

departament des de la seva creació en 1990. L'organització va iniciar el seu treball 

en l'àmbit de la salut, però posteriorment va ampliar el seu àmbit d'actuació al 

desenvolupament de projectes d'infraestructura bàsica comunitària i a la gestió i 

prevenció del risc. 

- Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES – Santa Marta) a El 

Salvador  

ADES és la contrapart local per a la regió de Cabañas, nascuda en 1994 com una 

organització no governamental sense ànim de lucre, que busca impulsar i donar 
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suport el procés de desenvolupament integral de la comunitats del departament de 

Cabañas i de les zones veïnes.  

- Centro de Defensa del Consumidor (CDC) a El Salvador  

El CDC va sorgir en 1991 com resultat d'una coordinació entre sectors socials 

(organitzacions de dones, cooperatives de consum, organitzacions comunitàries en 

zones urbanes, etc.), que van coincidir en l'interès de promoure la defensa de drets 

de les persones consumidores. 

 

3.4 Missió, visió i valors d'ESF.  

La MISSIÓ:  

Cooperar en la consecució d’una societat internacional 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. 

Ateses les nostres capacitats, aquells drets i els processos més directament 

relacionats amb la provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori, 

tenen una especial atenció dins aquesta missió.  

La VISIÓ: 

Som un sol món, ja no val distingir entre Nord i Sud, totes les problemàtiques del 

desenvolupament cal abordar-les àmpliament i de manera interconnectada. 

ESF és part de la societat civil catalana i europea, i com a tal respon als reptes que 

en ella es plantegen. La seva massa social i el seu voluntariat li donen la legitimitat 

per a actuar com a tal. 

La tecnologia ha de ser una eina democràtica, al servei del conjunt de la societat 

civil i dels processos encaminats a la construcció de drets i la millora de 

condicions de vida arreu del món. Entenem la tècnica com la nostra competència 
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diferenciada i com la nostra aportació als col·lectius i moviments socials. 

L’entenem dins de l'entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental que es 

genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem en els projectes tècniques 

autòctones i tecnologies apropiades, per a no crear dependències externes, i 

qüestionem l'ús històric de la tecnologia en les relacions nord-sud, apostant per 

una tecnologia que potenciï la dignitat de les persones i respecte el medi ambient. 

La qüestió de fons és eradicar les causes de la pobresa i la injustícia a tot el món, 

un sistema de desenvolupament que provoca l’exclusió de milions de persones, que 

destrueix cultures i que és insostenible social, ambiental i econòmicament. 

L’enfocament de drets és l’eix central de la nostra acció, sense la qual no té sentit 

cap acció de millora de les condicions de vida arreu: sense drets, no hi ha 

desenvolupament. 

ESF ha de ser una organització que promogui experiències que serveixin de 

referència per a tots els actors de la cooperació i el desenvolupament. El valor del 

coneixement generat està per sobre del volum de les nostres intervencions. 

Els VALORS: 

Valors propis de l'ètica del desenvolupament: 

- Justícia, entesa com concepte local i que afecte a les relacions globals. 

- Empoderament, especialment de les dones. 

- Solidaritat, allunyada del paternalisme. 

- Sostenibilitat.  

- Respecte pel pluralisme i la diversitat cultural i social. 

- Aconfessionalitat i apartidisme, però aposta decidida per una visió política del 

desenvolupament. 

- Coherència, en totes les accions i posicionaments. 
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4. Antecedents.  

Com a punt d’inici d’aquest projecte es va realitzar una cerca del material audiovisual que 

s’havia creat fins al moment. Per exemple, fotografies realitzades pels mateixos voluntaris 

de la ONG a El Salvador i també dos documentals de Luna Haro i Enginyeria sense 

Fronteres ‘Aigua, un dret no una mercadería’ i ‘Niños de agua’.  

Paral·lelament a això es va realitzar una cerca informativa sobre el país llatinoamericà per 

així tenir una visió global de la situació a El Salvador i el seu context actual. 

4.1 Fotografies dels voluntaris. 

Aquest és un recull d’algunes de les fotografies que es van recollir per a tenir una idea del 

què hi havia a El Salvador i, d’aquesta manera, poder realitzar una llista de conceptes que 

caldria retratar durant el viatge. 

Es pot observar que són fotografies de molt baixa qualitat i per tant, per a poder fer 

exposicions de gran mida tenen problemes per a poder tenir tria de les imatges. 

 

 

Fig. 4.1 Recursos hídrics a El Salvador. 

Els recursos hídrics de El Salvador estan 

severament contaminats a causa de la total 

absència de tractament municipal de les aigües 

residuals. 
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Fig. 4.2 Fotografia de la construcció 

d’un tanc a Nazareth. 

Fotografia de la construcció d’un tanc a Nazareth. 

 

Fig. 4.3 Inauguració d’un sistema 

d’aigua. 

Inauguració del sistema d’aigua a la comunitat de 

Tilapa. 

 

Fig. 4.4 Manifestació a San Salvador. 

Manifestació als Carrers de San Salvador per la 

lluita dels drets de l’aigua. 
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Fig. 4.5 Assentament per la lluita de 

l’aigua.. 

Una altra imatge d’un assentament per la lluita del 

drets  de l’aigua. 

 

Fig. 4.6 Una dona rentant al riu. 

Una dona rentant roba al riu. 

 

Fig. 4.8 Capacitació de l’associació a 

una comunitat. 

Imatge de l’associació realitzant una capacitació 

per a ensenyar a la gent de la comunitat com fer 

una planificació de les tasques que s’han de 

realitzar durant l’any.  
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Taula 4.1 Taula de fotografies dels voluntaris.

 

Fig. 4.9 Latrina. 

Una latrina d’una comunitat. Una imatge molt 

habitual a les comunitats rurals de El Salvador.  
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5. Preproducció. 

5.1 Resum del projecte 

Aquest és un resum de la planificació del projecte per a mostrar d’una sola ullada la relació 

de la feina amb les dates i les hores. 

 

Nom de la tasca Data d’inici Data de 

finalització 

Hores  

Inici del projecte  

 

25/06/12  19/09/12 8 hores 

Preproducció 20/09/12 11/01/13 107 hores 

Producció 12/01/13 12/03/13 326 hores 

Postproducció 13/03/13 24/05/13 143 hores 

Preparació de l'entrega del treball 

 

25/05/13 31/05/13 4 hores 

Preparació de la presentació oral 01/06/13 

 

17/06/13 12 hores 

  TOTAL 600 Hores 

Taula 5.1 Resum de la planificació del projecte. 

5.2 Planificació 

Per tal d’optimitzar la feina del projecte es va realitzar una planificació detallada per, 

d’aquesta manera, controlar la temporització i tenir una relació entre les dates i les hores. 

Nom de la tasca Data d'inici 

Data de 

finalització Hores  

PREPRODUCCIÓ                       19'6% dill 25/06/12 vie 11/01/13 

115 

hores 

Inici del projecte 

Publicació de la llista de projectes dels 

professors dill 25/06/12 dill 25/06/12 0 hores 



22                               Creació de material audiovisual per a la ONG Enginyeria sense Fronteres - Memòria                                              

 

 

Elecció de la proposta dim26/06/12 dim26/06/12 2 hores 

Enviar correu amb la elecció de la proposta dim26/06/12 dim26/06/12 1 hores 

Reunions i Tutories 

Primera reunió amb la ONG dim26/06/12  dim26/06/12 3 hores 

Reunió amb en Jackson Tellez dmc 18/07/12  dmc 18/07/12 2 hores 

Tutories amb en Cristòfol dij 20/09/12  dmc 19/12/12 3 hores 

Reunions amb ESF (ONG) dij 20/09/12  dmc 09/01/13  22 hores 

Material 

Revisió del material i de les possibilitats 

tècniques     10 hores 

Compra de nou material     3 hores 

Documentació  

Cerca d’informació sobre El Salvador      15 hores 

Cerca d’informació de la ONG     15 hores 

Preparació del viatge 

Comprar del bitllet     5 hores 

Diversos permisos pel viatge     3 hores 

Revisions mediques     5 hores 

Altres tasques      10 hores 

Altres 

Recerca de material fotogràfic del Salvador      5 hores 

Guió del treball     10 hores 

PRODUCCIÓ                              54'33% diss 12/01/13 dim12/03/13 

326 

hores 

Nom de la tasca Data d'inici 

Data de 

finalització Hores  

Realització de les fotografíes     

260 

hores 

Realització de la memòria/diari de producción     50 hores 

Selecció diària de les fotografies del dia     15 hores 

Contactar amb el tutor     1 hora 

POSTPRODUCCIÓ                     3'83% dmc 13/03/13 div 31/05/13 

143 

hores 
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Nom de la tasca Data d'inici 

Data de 

finalització Hores  

Fotografies  

Bolcatge de les fotografíes     1 hores 

Organització del material     2 hores 

Revelat i contacte inicial     3 hores 

Tria de les millors fotografíes     2 hores 

Elecció de les fotografíes     2 hores 

Edició      50 hores 

Anàlisi tècnic de la foto i comentari      50 hores 

Memòria de l'edició     4 hores 

Cerca de concursos     10 hores 

Reunions i Tutories 

Tutories amb en Cristòfol     5 hores 

Preparació de l'entrega del tregall 

Conclusions     4 hores 

Revisió de la part escrita      10 hores 

Imprimir el treball     3 hores 

Enquadernació     1 hora 

Preparació de la presentació oral 

Preparar exposició     10 hores 

Presentació     2 hores 

          TOTAL 

      600hores 

Taula 5.2 Planificació del projecte.
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5.3 Briefing de la exposició fotogràfica. 

Producte: Exposició fotogràfica ‘Un día de agua’. S’hi mostraran les diferents situacions 

que viu una família de El Salvador, la qual no pot accedir a l’aigua potable o no en 

posseeix de manera regular. 

Descripció de la situació: Tot i ser un país ric en recursos hídrics, moltes famíles de El 

Salvador que viuen el les comunitats tenen un accés limitat a l’aigua, ja sigui perquè no 

tenen un servei d’aigua regular o perquè simplement no tenen cap servei i han d’anar a 

buscar l’aigua al riu o als manantials (aigües naixents). Aquest fet condiciona totalment el 

seu dia a dia ja que tant adults com nenes inverteixen bona part del seu dia en anar a buscar 

aigua per a les seves necessitats, ja sigui per al consum propi o per la higiene personal. 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta exposició és mostrar a través de les imatges quina és 

aquesta realitat i poder ajudar a la ONG Enginyeria sense Fronteres a poder captar nous 

socis i també poder ensenyar als que ja són socis de l’associació què s’està fent amb les 

seves aportacions.  

Suport: El suport d’aquesta exposició serà el cartró pluma. Al tractar-se d’un material 

lleuger permetrà un fàcil transport, aspecte totalment primordial tenint en compte que 

l’exposició farà  a diverses localitzacions.  

Canal: Exposició i Internet ( a el web d’Enginyeria sense Fronteres). 

Sinopsi: ‘Un día de agua’ és una exposició on es mostra un dia a la vida de les famílies 

salvadorenques que, com ja s’ha comentat anteriorment, tenen dificultats accedir a l’aigua 

potable. 

S’exemplifica a través de la família de La Loma, una petita comunitat de 18 famílies 

situada al capdamunt d’una muntanya al departament de La Libertad, Els Martínez. 

La seqüència d’imatges mostra com es la seva vida diària, des de les quatre del matí i fins a 

la nit. Amb aquestes fotografies s’entendran els problemes que suposa viure en una 

comunitat sense aigua potable. A més a més, es mostren altres situacions problemàtiques 

amb l’aigua d’altres comunitats i la intervenció de les ONGs a El Salvador. 
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Amb només vint instantànies es fa un viatge al cor de El Paisito, amb les que es pot 

entendre la situació extrema d’aquestes famílies i aprendre a valorar els recursos que hi ha 

al nostre país.   

 

Anàlisi DAFO 

DEBILITATS AMENACES 

Fotògrafa amb poca experiència 

Poca planificació del guió abans d’anar al país 

per l’entorn desconegut.  

Actualment hi ha moltes exposicions 

fotogràfiques. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Domini de la fotografia 

És per una ONG que no té ànim de lucre 

Possibilitat de difondre a través d’Internet, 

especialment les xarxes socials. 

Projecte per encàrrec, és a dir, amb una 

finalitat real. 

Difusió a altres països de parla castellana. 

Taula 5.3 Anàlisi DAFO
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5.4 Preparació del viatge. 

Per a poder realitzar aquest projecte, es va haver de: 

- Integració a la ONG com a voluntària. 

Aquesta era una part molt important del projecte ja que era essencial entendre el 

funcionament de l’associació abans de marxar al país estranger. Per això, l’autora 

va haver d’assistir a reunions periòdiques a la seu de Barcelona i poder, d’aquesta 

manera, integrar-se al grup
6
 de El Salvador.  

- Escollir el vol.  

Calia fer aquest pas amb antelació per tal de poder aconseguir la millor relació 

qualitat/preu.   

- Sol·licitud ESTA. 

Per a poder accedir als EUA s’ha de formular una sol·licitud per a demanar permís 

per a entrar al país. Com que el vol d’anada tenia transbord a Miami i el de tornada 

a  Dallas va caldre realitzar aquest tràmit prèviament. 

- Vacunes. 

Per evitar el contagi de qualsevol malaltia i així viatjar amb seguretat, les entitats 

sanitàries espanyoles recomanen fermament posar-se unes vacunes en concret 

depenent del país de destí. Tenint en compte que l’autora aniria a comunitats amb 

molt pocs recursos les vacunes imprescindibles van ser les següents:  

o Hepatitis A i B (ja posades amb anterioritat). 

o Tètanus.  

o Febre tifoide. 

                                                           
6
 El grup de El Salvador, forma part de l’estructura d’organització de l’associació que te com a funció ajudar 

a prendre decisions que afecten a les accions que es duen a terme a el país.   



Preproducció                                                                        27 

                      

 

o Altres vacunes obligatòries per l’edat.   

- Document per a les duanes. 

Per tal de poder entrar a El Salvador es va preparar un document on s’indicava el 

motiu del viatge, la durada i el lloc on l’autora residiria durant l’estada.
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5.5 Material  

Equip fotogràfic: 

Per a poder realitzar aquest projecte es requeria un equip adequat a les condicions 

concretes de la localització. D’aquesta manera, després d’analitzar i observar els diferents 

objectius i accessoris per la càmera es va determinar que els més adequats serien els 

següents: 

 

- Una càmera Canon 550D.  

Descripció general: 

 Sensor CMOS APS-C de 18 MP. 

 DIGIC 4. 

 ISO 100-6400, H:12800. 

 Opció en ràfega a 3.7 fps. 

 Vídeos Full HD. 

 LCD Clear View amb format 3:2 de 7,7 cm (3,0 ”) i 1.040.000 pixels. 

 Pantalla de Control Ràpid. 

 

- Un Objectiu Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. 

 

Descripció general: 

 Disseny compacte i lleuger. 

 Gran angular per a un rang de teleobjectius curts 

Fig 5.1 Càmera Canon. 

550D. 
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 Estabilitzador de la imatge de quatre passos. 

 Elements de lents asfèriques per controlar la distorsió. 

 Distància de 0,25 m per enfocament a curta 

distància. 

 Revestiments Súper Spectra. 

 AF de alta velocitat. 

 

 

- Objectiu Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III. 

Descripció general: 

 

 Teleobjectiu zoom. 

 Motor d’auto enfocament DC. 

 Revestiments Súper Spectra. 

 Disseny lleuger. 

 Mida de filtre de 58 mm. 

 Distància mínima d’enfocament  1,5 m. 

Fig 5.2 Objectiu 18-55mm. 

Fig. 5.3 Objectiu 75-300mm. 
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- Motxilla Versapack 200 . 

 

 

Fig. 5.4 Motxilla Versapack 200. 

 

Lleugera i versàtil. Sembla una motxilla moderna i, a la vegada, ofereix suficient espai per 

la càmera i els accessori. Està feta amb un teixit molt rendible, lleuger i de gran durada, a 

la vegada que impermeable. Aquesta última qualitat era el requisit més important tenint en 

compte que no es tenia molt clar quines eren les condicions en les que s’anava a treballar. 

- Tripode Starblitz TS-110. 

Descripció general: 

 Ròtula de tres moviments amb dues posicions. 

 Altura recollit: 330 mm. 

 Atura obert: 1065 mm. 

 Pes: 0,65 kg. 

 

  

Fig. 5.5 Trípode Starblitz TS-110. 

 

La seva mida compacta i la seva lleugeresa el converteix el en trípode perfecte per a poder 

transportar-lo fàcilment i poder fer les llargues caminades per les comunitats. 
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5.6 Cerca de subvencions. 

Un dels objectius principals d’aquest projecte era la viabilitat econòmica. Per aquest motiu, 

es va realitzar una cerca de subvencions per tal de poder ajudar al finançament del projecte 

i que no suposés un esforç econòmic per a l’autora d’aquest treball.  

L’associació ESF va oferir una de les beques de col·laboració que la Universitat 

Politècnica de Catalunya, de la qual el Tecnocampus n’és un centre adscrit, atorga.  

 

 

Fig. 5.6 Logotip del CCD. 

Es va considerar aquesta com la millor opció ja que cobria la totalitat del viatge i també la 

de l’assegurança, així com part de la impressió de les fotografies per a l’exposició.  

Aquesta beca consisteix en ajudar als estudiants a realitzar un procés de coneixement de la 

realitat (PCR) i ajudar a que puguin difondre el que han après.  

Per aquest motiu, el logotip del CCD (El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de 

la UPC) apareix a les fotografies que s’exposaran. 
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6. Producció.  

6.1 Diari de la producció 

Aquest és el diari que es va realitzar a mesura que diàriament l’autora bolcava les imatges 

a l’ordinador. D’aquesta manera va aconseguir una visió global de la feina i va poder tenir 

una síntesi de les imatges aconseguides durant la jornada. 

Està dividida en dues parts: per una banda, s’indica el dia, la Comunitat i el Departament. 

Per l’altra, es realitza una petita explicació, indicant les experiències i els fets que van 

passar durant la jornada.  

 

EXPLICACIÓ FOTOGRAFIES  

Dia: 14.01.13  

Los Hernández a  Cabañas 

En aquesta sortida a terreny 

vam realitzar la comprovació 

del sistema d’aigua. Si 

funcionava, uns dies més tard es 

podria posar en marxa i 

inaugurar. 

Prova de la bomba, el tanc de 

captació i el tanc de distribució 

(A la foto). 

 

 

Fig. 6.1 Fotografies del dia 14.01.13 de la prova de 

bomba. 
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17.01.13 

 Cuganigua a La Libertad. 

Seguiment de les obres de 

construcció de la comunitat de 

Cuganigua.  

En aquesta jornada, a part de fer 

fotos de com treballen en la 

construcció dels tubs, també 

vaig realitzar retrats dels 

treballadors.  

 

 

Fig. 6.2 Fotografies del dia 17.01.13 d’homes treballant. 

18.01.13  

San Pedro Masahuat a la Paz 

Activitat amb ANDA. Jornada 

d’explicació i formació per a la 

millora dels serveis hídrics de 

cada comunitat. En aquesta 

jornada es van unir els diferents 

representants de les 

associacions del Departament 

de la Paz. 

 

Fig. 6.2 Fotografies del dia 18.01.13 Activitat amb 

ANDA. 
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23.01.13. 

El Puerto de la Libertad a la 

Libertad. 

Jornada d’intercanvi dels 

CAV’s (Comitè Ambiental de 

vigilància) i el CORCULL.  

És una jornada on s’explica 

quins són els seus plans durant 

tot l’any i, a més a més, 

organitzar-se tant 

econòmicament com a nivell de 

recursos humans i aprofiten 

aquestes jornades per a fer 

pinya entre els membres de les 

diferents comunitats.  

 

Fig. 6.3 Fotografies del dia 23.01.13 Jornada dels CAV’s. 

25.01.13  

Cuganigua i El Charcon a La 

Libertad 

Fotos de dones al riu rentant 

roba i rentant-se. 

 

 

Fig. 6.4 Fotografies del dia 25.01.13 Dones rentant 
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26.01.13 

Los Ángeles a La Libertad 

Elaboració del Pla de Treball 

per a l’any 2013.  

En aquesta jornada crida 

l’atenció que tenen fonts 

públiques on la gent fa llargues 

files per esperar el seu torn i 

així omplir els càntirs. 

 

Fig. 6.5 Fotografies del dia 26.01.13 Los Ángeles. 

27.01.13 

 San Salvador (Capital de El 

Salvador) 

 La Lluna plena a El Salvador. 

 

Fig. 6.6 Fotografies del dia 27.01 La Lluna. 
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30.01.13 

Los Mangos Uno a La Libertad 

Preparació del Pla Estratègic.  

En aquesta comunitat tenien 

pous d’aigua i estaven mirant 

com arreglar el pèssim sistema 

d’aigua que tenen. S’han 

enfadat perquè han de gastar-se 

diners i s’ha anul·lat la reunió.  

Són membres de l’associació 

ASAPS (Una de les iniciatives). 

 

Fig. 6.7 Fotografies del dia 30.01.13 Pla Estratègic. 

04.02.13 (Matí) 

Comunitat de Santa Adelaida a 

La Libertad.  

És també una de les iniciatives. 

En aquesta comunitat fan cafè 

ecològic. 

  

 

Fig. 6.8 Fotografies del dia 04.02.13 Iniciatives. 
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04.02.13 (Tarda) 

 Oficina d’ACUA a Zaragoza. 

 S’ha realitzat una capacitació 

als membres de l’organització. 

Una petita explicació tant 

teòrica com pràctica de 

fotografia.  

Fotografia pràctica on apareix 

en Romeo, treballador 

d’ACUA, per explicar que és 

l’aire*. 

*La proporció d'espai que hi ha 

entre el subjecte i el marge de la 

imatge. 

 

Fig. 6.9 Fotografies del dia 04.02.13 Capacitació ACUA. 

05.02.13.  

El Caoba a La Libertad. 

En aquesta comunitat s’hi ha 

anat a fer el Pla estratègic de 

l’any 2013 i una capacitació 

realitzada per ACUA.  

  

Fig. 6.10 Fotografies del dia 05.02.13 Pla estratègic. 
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06.02.13.  

Aquesta vegada a les 

comunitats la Chila, la Dalia i 

Santa Marta. 

Més iniciatives:  

 Costura 

 Pa  

 Anyil 

 

Fig. 6.11 Fotografies del dia 06.02.13 Iniciativa costura. 

06.02.13.  

Oficina d’ACUA a Zaragoza. 

Preparació dels cartells per a 

l’assentada que hi haurà demà a 

davant de l’Assemblea per a 

reivindicar l’aprovació de 

l’aigua potable que segueix 

pendent des de l’any 2006. 

 

Fig. 6.12 Fotografies del dia 06.02.13 Creació de cartells. 



40                                 Creació de material audiovisual per a la ONG Enginyeria sense Fronteres - Memòria                                              

 

07.02.13  

San Salvador, capital de El 

Salvador. 

Assentada davant de 

l’Assemblea parlamentària per a 

demanar l’aprovació de la llei 

de l’aigua que fa des del 2006 

que està en procés. Aquest dia 

han estat convocades diverses 

comunitats per l’associació 

ACUA i s’ha muntat una carpa 

per a reivindicar durant tot el 

dia el seu dret a l’aigua.  
 

Fig. 6.13 Fotografies del dia 07.02.13 Assentada. 

08.02.13. 

El puerto de La Libertad.  

Fotografies a la oficina de 

l’ASAPS, una de les iniciatives 

de la ‘Feria de los logros / Feria 

de las iniciativas’. 

 

Fig. 6.14 Fotografies del dia 08.02.13 Iniciativa ASAPS. 
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08.02.13  

Las Mesas a La Libertad 

Una de les iniciatives de la 

‘Feria de los logros/Feria de las 

iniciativas’ és la producció de 

sabó.  

M’han ensenyat el poble. 

Actualment no tenen un bon 

accés a l’aigua. Tarden 3 hores 

a omplir un càntir!! Posseeixen 

un tanc d’emmagatzematge 

d’aigua que fan servir per tenir 

aigua en les èpoques més seques 

de l’any. 

 

Fig. 6.15 Fotografies del dia 08.02.13 Las Mesas. 

11.02.13.  

Comunitats afectades per la 

desforestació de la Cordillera 

del Bálsamo a La Libertad 

(Miramar). 

Molt impactant la diferència 

entre un cantó i l’altra de la 

carretera.  

Rics i pobres vivint en un 

mateix espai i tan sols separats 

per una tanca.  

 

Fig. 6.16 Fotografies del dia 11.02.13 Miramar. 
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12.02.13  

La  a La Libertad. 

Iniciativa de Bijuteria. En 

aquesta sortida s’havia d’anar a 

diverses iniciatives però al final 

només es vam poder anar a 

aquesta de la bijuteria.  

Bijuteria feta amb llavors 

silvestres i productes tot 

naturals.  

 

Fig. 6.17 Fotografies del dia 12.02.13 Bijuteria. 

14.02.13. 

Casa de la niña Helena a La 

Libertad. 

En aquesta casa tenen un hort 

ecològic. La niña Helena és una 

dona amb empenta i iniciativa i 

és una pionera en ajudar a la 

seva comunitat. Gràcies a ella,  

a la seva comunitat estan 

aconseguint variar la seva dieta 

amb altres fruites i verdures 

com ara l’enciam.  

Explica que està molt agraïda a 

ACUA, ja que totes i cadascuna 

de les llavors que hi ha al seu 

hort les ha donat ACUA.  

 

Fig. 6.18 Fotografies del dia 14.02.13 Huerta Helena. 
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19.02.13. 

 La Loma a La Libertad. 

Durant aquests dies s’ha 

conviscut amb una família molt 

pobre d’aquesta comunitat. En 

aquesta setmana s’ha pogut 

observar la situació en primera 

persona i poder comprendre què 

és viure sense aigua a casa.  

La família són 15 integrants.  

 

Fig. 6.19 Fotografies del dia 19.02.13 La Loma. 

22.02.13  

El puerto de La Libertad a La 

Libertad. 

‘Feria de los logros / Feria de 

las iniciativas’. Aquest dia 

suposava la culminació de les 

activitats organitzades per les 

iniciatives: l’organització d’un 

mercat/fira on mostren i venen 

els productes que fan a cada 

comunitat.  

Molts dels baners estan fets amb 

fotos meves!  

Fig. 6.20 Fotografies del dia 22.02.13 Fira Iniciatives. 
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26.02.13 (Matí). 

El puerto de La Libertad a La 

Libertad. 

Jornada de capacitació als 

membres de l’Associació 

CORCULL. Els més 

interessants en el camps de la 

comunicació. 

Els hi he fet una petita 

introducció en el món de la 

fotografia, explicant conceptes 

bàsics com ara la regla dels tres 

terços, col·locació de la línia de 

l’horitzó, entre altres, realitzant 

una part teòrica i després 

pràctica. 

 

Fig. 6.21 Fotografies del dia 26.02.13 Capacitació 

CORCULL 

26.02.13 (Tarda). 

 El Encanto (Miramar) a La 

Libertad. 

Expedició per a fotografiar el 

camp de golf que està destruint 

la Cordillera del Bálsamo amb 

l’objectiu de documentar 

l’estudi per la denúncia d’aquest 

assumpte.  

 

Fig. 6.22 Fotografies del dia 26.02.13 Desforestació. 



Producció     45                                       

 

 

28.02.13  

Tihuapa a La Libertad. 

Formació per part d’ACUA per al 

manteniment dels sistemes 

d’aigua i latrines.  

No he fet fotos, no em trobo bé.  

 

Fig. 6.23 Fotografies del dia 28.02.13 Reunió a Tihuapa. 

06.03.13 (Matí) 

 Hacienda San Alfonso 

(Tamanique) a La Libertad. 

Avui només he acompanyat a 

l’associació ACUA a fer la 

presentació de la companya 

Andrea a aquesta comunitat que 

en les properes setmanes els hi 

farà un estudi de millora de la 

seva plantació de teca.  

Només s’ha fet fotos a la gent de 

la comunitat.  

 

Fig. 6.24 Fotografies del dia 06.03.13 Hacienda San 

Alfonso. 
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06.03.13 (Tarda) 

 La Loma a La Libertad. 

Reunió de l’ONG Enginyeria 

sense Fronteres amb l’ADESCO 

de la comunitat. 

En aquesta jornada es tractava 

l’arribada imminent de l’aigua a 

la comunitat, que per culpa d’un 

incident mediambiental s’ha 

hagut d’ajornar. 

 

Fig. 6.25 Fotografies del dia 06.03.13 ADESCO La 

Loma. 

07.03.13.  

Segona estada a La Loma a La 

Libertad. 

En aquesta estada, a banda de 

poder compartir més moments 

amb la família, s’ha aprofitat 

per acabar de fer algunes fotos 

que potser es necessitaran per a 

l’exposició.   

En aquesta fotografia es pot 

veure com la Lupe està 

amassant el blat per a fer 

tortillas per dinar 

. 

 

Fig. 6.26 Fotografies del dia 07.03.13 Lupe Cuinant. 
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6.2 Resum de les activitats desenvolupades en el marc del 

projecte. 

Des de l’entitat es van proposar diverses activitats conjuntes amb la contrapart ACUA 

(Asociación Comunitaria Unida por el Agua). 

Principalment es va realitzar un seguiment de les diverses activitats d’aquestes 

associacions. Per això, es acompanyar als membres de les dues associacions a campo, és a 

dir, als terrenys, per fotografiar les activitats que s’hi duen a terme. L’objectiu de les visites 

a la zona de treball va ser crear una base fotogràfica útil per als seus informes, així com per 

la difusió de les activitats que realitzen. 

Altrament es van dur a terme capacitacions fotogràfiques als tècnics d’ACUA i a la mesa 

de CORCULL per a ensenyar com captar millor les seves activitats mitjançant la 

fotografia.  

A continuació hi ha una petita selecció de les activitats realitzades en el marc del projecte: 

 

6.2.1 Capacitació fotogràfica. 

Una capacitació fotogràfica és un curset teòric i pràctic sobre fotografia que es va oferir als 

membres de diferent associacions. L’objectiu primordial d’aquestes sessions era 

proporcionar als alumnes les capacitats tècniques per a poder captar la seva feina de la 

millor manera possible,  com per exemple enquadrar de forma diferent a com ho fan 

habitualment o bé a utilitzar el flaix de manera adequada, entre altres.  

A continuació es veurà una imatge de la presentació que es va realitzar per a la capacitació:  
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Fig. 6.27 Diapositiva de la presentació per a la capacitació fotogràfica a ACUA. 

I aquestes dues altres, fotografies són de l’autora del treball impartint les capacitacions.  

La primera capacitació que es va realitzar va ser a l’equip dels treballadors d’ACUA. Com 

veiem en la imatge següent, on s’estava realitzant la part pràctica de l’activitat.   

 

Fig. 6.28 Dues fotografies de la capacitació dels membres d’ACUA. 



Producció     49                                      

 

 

6.2.2 Fira de les Iniciatives. 

La Fira de les Iniciatives (Feria de los Logros) és un acte que vol donar a conèixer la feina 

que realitzen les dones i els homes de les iniciatives econòmiques de 5 municipis de la 

serralada de La Libertad per mitjà d'una nova alternativa d’economia. 

Es va realitzar un seguit de muntatges i invitacions amb el programa Photoshop, après 

durant la carrera de Mitjans Audiovisuals, com per exemple aquestes dues imatges: 

 

Fig. 6.29 Diapositiva de la presentació per a la fira de les Iniciatives. 

 

Fig. 6.30 Invitació a la Fira. 
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6.2.3 Suport per a la creació de banners per a la Fira de les Iniciatives. 

De a la fira totes les iniciatives tenien el seu propi banner publicitari pel qual es van 

utilitzar moltes de les fotografies fetes per aquest projecte. 

Aquesta és una fotografia realitzada a la assentada a l’Assemblea per a l’aprovació de la 

llei de l’aigua a El Salvador. 

 

Fig. 6.31 Fotografia d’una nena manifestant-se. 

 

Fig. 6.32 Cartell promocional de l’ASAPS. 
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6.2.4 Ràdio Bálsamo (Ràdio de la Organització ACUA). 

Muntatge fet amb una fotografia realitzada per l’autora d’aquest treball.  

Fotografia realitzada per Esther Díaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.33 Fotografia de gent manifestant-se a durant una assentada a San Salvador. 

Fotomuntatge realitzat per a l’organització ACUA a El Salvador: 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.34 Fotomuntatge de la ràdio d’ACUA.
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6.2.5 Utilització de les fotografies per a completar informes. 

Informe realitzat per a la organització ACUA pel què fa a l’agricultura sostenible. La 

fotografia que apareix a l’informe, va ser realitzada per l’autora. 

 

Fig. 6.35 Informe de l’agricultura sotenible. 

6.2.6 Documentar  fotogràficament dos estudis de denúncia. 

-‘Investigación de ordenamiento territorial’ i ‘Estudio de Manantiales’ (Privatització de 

Manantials).  

Aquesta és una fotografia per a la investigació territorial. Per a poder realitzar-la es va 

haver de passar una sèrie de controls i enganyar als guardes per així poder ensenyar que 

s’estava destruint el territori per a la construcció d’un camp de golf. 

 

Fig. 6.36 Fotografia deforestació a Miramar.
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6.3 Resultats. 

Després dels dos mesos realitzant els seguiments i les diferents tasques s’ha aconseguit 

crear un ampli fons fotogràfic per a les dues ONGs. Les imatges han estat classificades 

segons la temàtica i la localització. Dit d’una altra manera, s’ha aconseguit l’objectiu per al 

qual es proposava el projecte i l’estada a El Salvador.  

Com a valoració personal, tal com deia l’autora del projecte al seu informe d’estada per al 

Centre de Cooperació: 

“Valoro aquesta experiència com una de les millors vivències de la meva vida. He tingut 

l’oportunitat de conèixer una altra realitat i he après a viure i a conviure d’una altra 

manera a la que estic acostumada. 

He pogut descobrir a través de la ONG racons on, estic completament segura, no hauria 

pogut accedir d’una altra manera. He conegut moltes comunitats i he observat les seves 

mancances i també les seves riqueses, sobretot humanes.   

Durant la última setmana vaig poder conviure amb una família de La Loma, una 

comunitat que no té accés a l’aigua. Ha estat increïble i estic ben segura que en guardaré 

el record per sempre més.  

He pogut compartir el seu dia a dia i això m’ha permès poder realitzar no només la meva 

exposició sinó créixer com a persona i aprendre a valorar les petites coses de la vida i 

deixar de donar importància a altres que no en tenen.”  

El fet de poder conviure amb ells i viure aquesta experiència en primera persona fa que la 

visió de la exposició sigui més propera i es pugui transmetre millor el missatge. 
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7. Postproducció. 

7.1 Guió de l’exposició. 

Durant els darrers dies de l’estada a El Salvador, es va realitzar una classificació inicial de 

les fotografies segons la seva temàtica i es va fer un petit guió per a poder explicar el 

contingut de la exposició. 

Un cop feta la primera tria es van realitzar uns primers muntatges de 18 diapositives amb 

tres fotografies cadascuna.  

En aquesta imatge és poden observar els 4 primers muntatges. 

 

Fig. 7.1 Quatre primers muntatges de de la exposició ‘Un día de agua’.
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Amb aquests muntatges i assessorada per la Donatella Morales, del departament de 

comunicació de ACUA, es va fer el següent guió de la exposició:    

7.1.1 Guió literari. 

1. Os invito a mirar a través de mi objetivo qué es ‘Un día de agua’ en El Salvador. 

2. Amanecer en  La Loma, Municipio de Comasagua, departamento de La Libertad.   

Mamá Lupe, quien se levantó a las 4 de la mañana, ahorita está planchando y ya preparó el 

desayuno para los 15 de la casa. Su dieta diaria consiste en arroz, frijol y maíz; lo 

complementan con frutas silvestres.  

3. A las 5 de la mañana salen las hijas e hijos de Lupe a buscar el manantial que brota de 

las montañas. Para poder bañarse tienen que caminar unos 30 minutos, desayunan al 

regresar y luego salen hacia los Centros Escolares. 

4. Mientras las niñas y los niños
7
 se encuentran en el Centro Escolar, las mujeres continúan 

con sus labores domésticas: torteando, cuidando de las y los más pequeños y encargándose 

de los animales. 

5. A las 8:30 Lupe sale con uno de sus mejores aliados, el caballo, que le ayuda a cargar 

tres sacos llenos de ropa que lleva a lavar al Río Grande, a unos 45 minutos de su casa.  

6. “No vamos a estar mucho, unas 6 horas…..” 

7. Rebeca, Blanca, Lupe,… todas ellas se encuentran en el río. Cuando se cansan y les 

duele el cuerpo, se bañan y seguidamente continúan su tarea.  

8 .Elba, de 14 años, y Consuelo, de 13 son hijas de Lupe. Estas se turnan para ayudar en las 

tareas de la casa. Hoy Elba prepara el almuerzo.   

9. Consuelo, con los más pequeños, va a buscar agua.  

En El Salvador, las mujeres invierten más de la mitad de su tiempo en recolectar agua.

                                                           
7
 Aquesta manera d’expressió (las y los, hijas e hijos,…) és una forma reivindicativa que s’utilitza a El 

Salvador per a defensar el dret a la igualtat de la dona.  
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10. En otras comunidades como en Los Ángeles, hay cantareras (chorros públicos) y la 

gente tiene que hacer largas filas para abastecerse del agua. 

En la Cordillera del Bálsamo un 65% de la zona rural no tiene acceso al agua domiciliar. 

 11. En El Salvador, aunque es un país rico en recursos hídricos, muchos manantiales se 

encuentran en propiedad privada. 

 12. “De 9 a.m a 5 p.m”: Aunque algunas comunidades sí cuentan con sistemas de agua, la 

mayoría no tiene servicio regular por lo que también deben acudir a los manantiales.  

 13. La organización comunitaria les ayuda a reivindicar algunos de sus derechos como por 

ejemplo el de la alimentación y el del agua.   

14. “El agua no se vende, el agua se defiende”. 

 En El Salvador, movimientos sociales como el Foro del Agua y las comunidades exigen y 

demandan a las y los parlamentarios la aprobación de la Ley General de Aguas, que está 

pendiente desde el año 2006. 

 15. La organización de las comunidades, con la asesoría de ONGs como Ingeniería sin 

Fronteras o ACUA,  ayuda a la gestión e implantación de sistemas de agua potable. 

 16. En otras zonas, ACUA trabaja con la agricultura sostenible. La niña Helena, como así 

llaman a las mujeres, es una de las pioneras en promover la agricultura ecológica en su 

comunidad.     

 17. Se promueven también iniciativas de comercio sostenible para la integración de las 

mujeres que elaboran productos de aseo personal, limpieza, pan, tiñen de añil o café. 

 18. La religión juega un papel muy importante en el día a día de las mujeres que además 

de ocuparse de su hogar también lo hacen del cuidado y mantenimiento de sus lugares de 

culto. 

19. La noche se convierte en la hora de los mimitos: es cuando Lupe por fin puede dedicar 

un poco de tiempo a sus hijas e hijos y acostarlos. Después de todo eso… tener tiempo para 

ella.  
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 20. De izquierda a  derecha; Javier, Consuelo, la Nena, Andrea, Leonardo, Chema, Óscar, 

Esther [autora]. A ellos y al resto de la familia Martínez: Gracias por dejarme compartir 

con vosotros este “día de agua”.                    

Esther Díaz. 

 

7.2 Procés final. 

Després de la tornada del viatge i amb un total de 6.463 fotografies es va realitzar el 

següent procés:   

Primerament, una modificació del guió literari i es va decidir que per a l’exposició només 

s’escolliria una sola fotografia. 

Per tant, dels muntatges realitzats inicialment amb tres fotografies se’n havia d’escollir 

només una que representés el que deia el text.  

Com es pot observar a continuació, d’aquest muntatge de tres es va escollir per a la 

exposició la imatge central.  

 

Fig. 7.2 Criteri de tria de les fotografies.
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7.3 Tractament visual. 

 

Fig. 7.3 Pantalla de la edició de les fotografies en format RAW per a la seva edició. 

Totes les imatges segueixen una mateixa línea visual, els colors són molt vius i amb gran 

contrast perquè, tal i com opina l’autora, El Salvador “és així,  un país de contrastos i de 

colors molt vius”.  

Comentar que s’ha hagut de tornar a enquadrar alguna imatge. El motiu és que com que 

totes les diapositives de l’exposició són horitzontals i hi havia alguna imatge que era en 

vertical i es volia utilitzar, va caldre seleccionar només una part de la fotografia. 

7.3.1 Logotips. 

A cada fotografia, apart del text relacionat amb la explicació de la imatge, també s’hi 

col·locaran els següents logotips:  

Enginyeria sense Fronteres:  

 

Fig. 7.4 Logotip Enginyeria sense Fronteres.
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ACUA, contrapart de l’Associació Enginyeria sense Fronteres. 

 

 

Fig. 7.5 Logotip ACUA. 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, que ha subvencionat part del 

projecte. 

 

   

                                                          Fig. 7.6 Logotip CCD. 

 

El Tecnocampus, la universitat de la qual forma part aquest projecte. 

 

 

Fig. 7.7 Logotip Tecnocampus. 

El logotip de llicència d’art lliure, explicat en l’apartat 9. Llicència d’Art Lliure. 

 

 

 

Fig. 7.8 Logotip Art Lliure. 
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I, a més a més, per a aquest projecte es va crear el logotip de l’autora del treball per a 

posar-lo també a les fotografies. 

      

  

Fig. 7.9 Logotip Esther Díaz. 

 

Aquests logotips han estat distribuïts de la següent manera: 

 

Fig. 7.10 Distribució dels logotips. 

 

7.3.2 Mida de l’exposició. 

Decidir la mida de l’exposició i el format no va ser una tasca fàcil ja que l’espai on ha de 

ser exposat, les seves dimensions i la forma del local determina la mida de les impressions. 

En aquest cas, com que ha de ser una exposició movible, és a dir, que s’ha de posar com a 

més llocs possible, havia de ser una mida adaptable a qualsevol espai.  

Per tant, després de valorar diverses mides, s’ha decidit que es realitzaria amb el material 

de cartró ploma per així poder moure l’exposició sense que suposi un gran  esforç.  

La mida definitiva és de 60x44 cm, que és una mida suficient gran com per a poder cridar 

l’atenció i prou adaptable per a qualsevol espai.     
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Fig. 7.11 Explicació de la mida de les diapositives. 

 

Per la seva banda, els cartells explicatius fan les mides següents: 60X15,5cm. 

El seu disseny és simple i senzill. A la part dreta hi ha un motiu decoratiu que simbolitza 

unes gotes d’aigua que fan referència al títol i a la temàtica de l’exposició.  A més a més, 

es ressalten algunes paraules clau que expliquen elements destacables de la foto, en una 

mida més gran i amb color verd que simbolitza el color de la naturalesa.  

 

Fig. 7.12 Exemple del text de les diapositives de l’exposició.
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7.4 Programari utilitzat (Software)  

 

Fig. 7.13 Logotip del programa Photoshop. 

Per a la edició de les fotografies només s’ha fet servir el programa Adobe Photoshop CS6, 

una de les eines de software per al tractament i l’edició d’imatges més potents i populars 

del mercat. 

Aquest programa, del qual se’n va aprendre el funcionament gràcies diferents assignatures 

impartides durant el grau, permet canviar el color de les imatges, la mida, reenquadrar-les, 

jugar amb la seva lluminositat o bé treballar-les per capes, entre moltes altres accions.  

També permet l’opció de treballar en el format RAW, que és un format d’arxiu digital 

d’imatges que conté la totalitat de les dades de la imatge, tal i com ha estat captada pel 

sensor de la càmera. 
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8. Exposició ‘Un día de agua’. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, la forma visible d’aquest treball és una exposició 

fotogràfica que consta de 20 imatges que mostren un dia a la vida d’una família 

salvadorenca que no té un accés fàcil a l’aigua.  

Aquest n’és el resultat final: 

8.1 Fotografia 1.  

Imatge: 

 

Fig. 8.1 Dipositiva 1. 

Títol de la fotografia:  Presentació a l’exposició Un dia de agua.
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Text:

 

Fig. 8.2 Cartell 1. 

 

Protagonistes: Alison Pamela i Natalie Michelle.  

Objectiu: 18-55mm. 

Distància Focal: 35mm. 

Obertura: f/4,5.  

Temps d’exposició: 1/150s. 

Velocitat ISO: ISO 100. 

Explicació: Aquesta fotografia dels ulls d’unes nenes fa d’introducció a la exposició. Es fa 

una relació entre el text “mirar a través de mi objetivo” amb la mirada innocent de les dues 

petites.  

Observacions: És una fotografia exterior, amb llum natural.   

En la foto original es veia el reflex de l’autora fent la fotografia i s’ha eliminat, però no el 

càntir, ja que hi atorgava un petit punt de color. 

S’ha ressaltat el negre per tal de centrar l’atenció en l’ull de la nena que està en primer 

terme.    
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Altres imatges: En aquesta fotografia es pot veure una altra opció per a la portada. Es 

tracta de les mateixes nenes però jugant amb uns càntirs.  

Fig. 8.3 Fotografia de dues nenes jugant amb dos càntirs
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8.2 Fotografia 2.   

Imatge:  

 

Fig. 8.4 Diapositiva 2. 

Títol de la fotografia: Amanecer en La Loma. 

Text: 

 

Fig. 8.5 Cartell 2.
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Protagonistes: La niña Lupe i el  Don Adrián.  

Objectiu: 18-55mm. 

Distància Focal: 18mm. 

Obertura: f/ 3,5. 

Temps d’exposició: 1/320 s. 

Velocitat ISO: ISO 2500. 

Explicació:  Aquesta foto és especialment significativa i ensenya, a part del què explica el 

text, la situació de masclisme que hi ha al país. Mentre la mare de la família, que s’ha 

aixecat a les 4 de la matinada, està fent feina, el senyor de la casa està estirat a l’hamaca 

esmorzant.  

Observacions: Fotografia presa a primera hora del matí, amb poca llum, per això té una 

llarga exposició.  

En aquest cas es va apujar una mica la temperatura de color de la fotografia. 

Altres imatges:  

En aquesta fotografia es veu la mateixa situació des d’una altra punt de vista. En aquest 

cas, es va escollir l’altra imatge per poder mostrar indirectament el masclisme que encara 

hi ha en aquest país.   
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Fig. 8.6 Fotografia de la niña Lupe planxant mentre els nens esmorzen.
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8.3 Fotografia  3. 

Imatge:  

 

Fig. 8.7 Diapositiva 3. 

Títol de la fotografia: La hora del baño 

Text: 

 

Fig. 8.8 Cartell 3.
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Protagonistes: Chema, Óscar i Andrea. 

Objectiu: 18-55mm.  

Distància Focal: 18mm. 

Obertura: f/ 3,5. 

Temps d’exposició: 1/60 s. 

Velocitat ISO: ISO 400. 

Explicació:  Aquesta imatge exemplifica perfectament el text. Es veuen els tres nens 

rentant-se de bon matí al riu que brota de les muntanyes. Com es pot observar a la 

fotografia, es banyen amb la roba posada. 

Observacions: Aquesta fotografia es va fer en unes condicions molt fosques i 

pràcticament a cegues. S’ha utilitzat el flash per a poder il·luminar l’espai, on pràcticament 

no hi havia ni una mica de llum.  

A més a més, es va reenquadrar un xic la fotografia per tal de treure una mica de la part 

esquerra de la fotografia.   

Altres imatges: 

Aquesta és una altra imatge d’aquell mateix moment però uns instants més tard, quan ja 

s’estava fent de dia, i ja hi havia una mica més de claror.  

En aquesta fotografia s’hi veu la Consuelo, una de les filles grans, rentant la roba que es va 

posar el dia anterior i amb la que aquest mateix dia s’ha banyat.  
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Fig. 8.9 La Consuelo rentant la roba que s’acaba de treure.
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8.4 Fotografia  4. 

Imatge:  

 

Fig. 8.10 Diapositiva 4. 

Títol de la fotografia: Hora de limpieza.  

Text: 

 

Fig. 8.11 Cartell 4.
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Protagonistes: La niña Lupe.   

Objectiu: 18-55mm.  

Distància Focal: 48 mm. 

Obertura: f/ 5,6. 

Temps d’exposició: 1/60 s. 

Velocitat ISO: ISO 400. 

Explicació:  En aquesta fotografia observem a la Lupe escombrant els voltants de la casa. 

Resulta curiós que s’escombri un terra ple de sorra.  

Observacions: En aquesta fotografia s’ha apujat una mica la temperatura de color. 

Altres imatges: La Lupe recull el que ja ha escombrat, una gran quantitat de brossa.  

 

Fig. 8.12 La Lupe recollint el que ha escombrat.



Postproducció  77                                      

 

 

8.5 Fotografia  5. 

Imatge:   

 

Fig. 8.13 Diapositiva 5. 

Títol de la fotografia: A lavar   

Text: 

 

Fig. 8.14 Cartell 5.
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Protagonistes: La niña Lupe 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 18mm 

Obertura: f/7,1  

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació:  En aquesta fotografia es veu a la mare de la família portant el cavall ple de 

sacs de roba i dirigint-se al riu a rentar. El camí era molt escarpat amb i dificultós. Per anar 

al riu s’havia de caminar durant uns tres quarts d’hora. 

Observacions:  

En aquesta imatge pràcticament no s’hi ha realitzat cap retoc, només s’ha apujat una mica 

la temperatura de color.   

Altres imatges: 

En aquesta altra imatge podem veure més clarament com era aquest camí. 
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Fig. 8.15 Fotografia de la Lupe baixant cap al riu. 
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8.6 Fotografia  6. 

Imatge:  

 

Fig. 8.16 Diapositiva 6. 

Títol de la fotografia: “No vamos a estar mucho, unas 6 horas...” 

Text:

 

Fig. 8.17 Cartell 6.
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Protagonistes: La niña Lupe 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 18mm 

Obertura: f/5,6  

Temps d’exposició: 1/800s 

Velocitat ISO: ISO 640 

Explicació:  Aquesta fotografia on es pot veure la mare de la família rentant roba. S’hi va 

estar gairebé tot el dia i el títol que porta la imatge és la frase literal que va dir a l’autora 

quan van arribar al riu.  

Observacions: En aquesta fotografia, es volia captar el moviment de l’aigua i per això es 

van realitzar amb una llarga exposició.  

Altres imatges: En aquesta altra imatge es veu en mes detall les mans de la Lupe rentant. 

 

Fig. 8.18 Mans de la Lupe rentant pantalons.
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8.7 Fotografia  7. 

Imatge:  

 

Fig. 8.19 Diapositiva 7. 

Títol de la fotografia:  La niña Rebeca lavándose  

Text: 

 

Fig. 8.20 Cartell 7.
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Protagonistes: La niña Rebeca 

Objectiu: 75-300mm 

Distància Focal: 180mm 

Obertura: f/5  

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 200 

Explicació:  En aquesta imatge veiem com es renta aquesta senyora amb una palangana i 

en sostens, imatge que rarament es podia observar a El Salvador, ja que normalment es 

renten vestits. 

Observacions: Es va haver de reenquadrar la fotografia per fer-la horitzontal. S’ha tocat 

una mica la il·luminació per donar-li una mica de claritat.  

Altres imatges: Aquí podem veure a la niña Rebeca moments abans de rentar-se, quan 

estava rentant roba. Conversant amb ella, l’autora va poder entendre moltes coses sobre la 

vida d’aquestes dones, que són unes lluitadores. Que aprofiten l’estada al riu per a 

socialitzar-se ja que en moltes ocasions s’hi passen tot el dia.   
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Fig. 8.21 La niña Rebeca instants abans de rentar-se.
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8.8 Fotografia 8. 

Imatge:  

 

Fig. 8.22 Diapositiva 8. 

Títol de la fotografia: La hora del almuerzo.  

Text:

 

Fig. 8.23 Cartell 8.
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Protagonistes: La niña Lupe i l’Elba.  

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 18mm 

Obertura: f/ 4 

Temps d’exposició: 1/60s 

Velocitat ISO: ISO 400 

Explicació:  Podem observar la mare i la filla a la cuina de la casa, com podem veure, que 

està situada a l’exterior de la casa.  

Observacions: Es va haver de pujar una mica la temperatura de color i els negres.  

Altres imatges: Aquest és el dinar d’aquell dia, que va poder gaudir l’autora del treball 

acompanyada de tota la família. 

 

Fig. 8.23 Imatge de el dinar que s’està cuinant.
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8.9 Fotografia  9. 

Imatge:  

 

Fig. 8.25 Diapositiva 9. 

 

Títol de la fotografia: Consuelo y los niños van a traer
8
 agua.    

                                                           
8
 A El Salvador traer significa “buscar”. Per exemple, quan t’han de venir a buscar “te vienen a traer”.  
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Text: 

 

Fig. 8.26 Cartell 9. 

Protagonistes: La Consuelo, el cavall i la Isabelita.   

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 18mm 

Obertura: f/ 5,6 

Temps d’exposició: 1/80s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació: En aquesta imatge veiem a la Consuelo, que acabava de carregar el cavall per 

pujar l’aigua cap a la casa.   

Observacions: Aquesta és una altra de les fotografies que s’han hagut de reenquadrar per a 

poder utilitzar-la. A més a més també s’han pujat una mica els negres. 

Altres imatges: Podem observar, en aquesta altra imatge, el sistema tan rudimentari com 

agafen l’aigua amb l’ajuda d’una canya oberta per la meitat.  
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Fig. 8.27 Càntirs omplint-se amb l’ajuda d’una canya.
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8.10 Fotografia  10 

Imatge:  

 

Fig. 8.28 Diapositiva 10. 

Títol de la fotografia: Esperando. 

Text: 

 

Fig. 8.29 Cartell 10.
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Protagonistes: Dones desconegudes de la comunitat de Los Ángeles. 

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 24mm 

Obertura: f/8 

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació:  Es pot observar unes dones esperant per a poder omplir el seu càntir. Aquesta 

situació es repeteix a moltes comunitats que no tenen accés domiciliar, és a dir, que tots els 

habitants de la comunitat només tenen accés a l’aigua a través d’aquestes fonts públiques. 

Observacions: S’ha tocat el contrast i la intensitat de la fotografia. 

Altres imatges: Aquesta és una altra imatge on es veu una dona esperant a la comunitat de 

Las Mesas.  

 

Fig. 8.30 Fotografia d’una dona fent cua per omplir el seu càntir.
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8.11 Fotografia  11. 

Imatge:  

 

Fig. 8.31 Diapositiva 11. 

Títol de la fotografia: Mirando a través de las rejas.  

Text: 

 

Fig. 8.32  Cartell 11
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Protagonistes: L’Irvin. 

Objectiu: 75-300mm 

Distància Focal: 150mm 

Obertura: f/7,1  

Temps d’exposició: 1/200s 

Velocitat ISO: ISO 1250 

Explicació:  Moltes de les comunitats han de fer llargues caminades per poder arribar a 

l’aigua, perquè la que tenen a prop és privada . Podem veure un nen mirant entre una reixa. 

Observacions: S’ha apujat una mica el color negre.  

Altres imatges: En aquesta altra fotografia es veuen a dues nenes, la Pamela i la Natalie, 

ensenyant a l’autora un pou que hi ha a la comunitat que està tancat perquè pertany a una 

família.  

 

Fig. 8.33  Nenes ensenyant un pou privat.
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8.12 Fotografia  12. 

Imatge:  

 

Fig. 8.34 Diapositiva 12. 

Títol de la fotografia: Horario de agua. 

Text: 

 

Fig. 8.35 Cartell 12.
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Protagonistes: Tanc d’aigua de Los Ángeles. 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 21mm 

Obertura: f/9  

Temps d’exposició: 1/250s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació: En aquesta fotografia observem un tanc d’aigua on hi ha escrit l’horari que té 

la comunitat d’aigua.   

Observacions: S’ha modificat el color de les lletres, perquè eren grogues i per la impressió 

no es veien bé en groc.  

Altres imatges: Un nen omplint una galleda d’aigua a la comunitat de Los Ángeles. 

 

Fig. 8.36 Un nen de la comunitat de Los Ángeles omplint una galleda d’aigua.
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8.13 Fotografia  13. 

Imatge:  

 

Fig. 8.37 Diapositiva 13. 

Títol de la fotografia: ACUA en acción. 

Text:  

 

Fig. 8.38 Cartell 13.
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Protagonistes: L’Edy, treballadora de ACUA. 

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 55mn 

Obertura: f/ 5,6 

Temps d’exposició: 1/100s 

Velocitat ISO: ISO 250 

Explicació:  Fotografia presa durant una reunió organitzada per ACUA amb els diferents 

participants de CORCULL. 

Observacions: S’ha apujat una mica la exposició i els negres. 

Altres imatges: Imatge de la reunió en un pla més general. 

 

Fig. 8.39 Reunió de CORCULL.
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8.14 Fotografia  14. 

Imatge:  

 

Fig. 8.40 Diapositiva 14. 

Títol de la fotografia: Acción por el agua. 

Text:  

 

Fig. 8.41 Cartell 14.
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Protagonistes: Tres participants desconeguts de la assentada. 

Objectiu: 75-300mm 

Distància Focal: 100mm 

Obertura: f/4,5  

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 200 

Explicació:  En aquesta fotografia podem observar a tres habitants de comunitat 

reivindicant els seus drets de l’aigua.   

Observacions: Pràcticament no s’ha retocat res d’aquesta fotografia, només s’ha apujat 

una mica el contrast. 

Altres imatges: Una altra fotografia d’aquell mateix dia.  

 

Fig. 8.42 Fotografia dels participants de l’assentada a davant de el Parlament a San 

Salvador.
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8.15 Fotografia  15. 

Imatge:  

 

 Fig. 8.43 Diapositiva 15. 

Títol de la fotografia: Los hombres del agua.   

Text: 

 

Fig. 8.44 Cartell 15.
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Protagonistes: Dos homes de la comunitat de La Loma i Cuganigua. 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 43mm 

Obertura: f/7,1  

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació: Dos homes tallant una canonada mentre construeixen el sistema d’aigua de la 

seva comunitat.   

Observacions: No s’ha realitzat cap retoc, només s’ha apujat la temperatura de color.  

Altres imatges: Una altra fotografia d’aquell mateix dia on es veuen uns homes treballant 

per a la construcció del seu sistema d’aigua.  

 

 Fig. 8.45 Homes construint un sistema d’aigua.
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8.16 Fotografia  16. 

Imatge:  

 

Fig. 8.46 Diapositiva 16. 

Títol de la fotografia: La niña Helena en las huertas ecológicas.  

Text: 

 

Fig. 8.47 Cartell 16.
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Protagonistes: La niña Helena. 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 55mm 

Obertura: f/5,6  

Temps d’exposició: 1/80s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació:  Fotografia de l’Helena mentre explicava el funcionament del seu hortet. 

Explicava que totes i cadascuna de les llavors del seu hort les hi havia proporcionat la 

ONG ACUA.   

Observacions: S’ha apujat la temperatura de color. 

Altres imatges: Fotografia de la Helena explicant a diferents membres de l’associació com 

ajuda als seus familiars i als altres habitants de la comunitat amb el seu hortet. 

 

Fig. 8.48 La niña Helena explicant a ACUA coses del seu hort.
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8.17 Fotografia  17. 

Imatge:  

 

Fig. 8.49 Diapositiva 17. 

Títol de la fotografia: Las mujeres del café.  

Text: 

 

Fig. 8.50 Cartell 17.
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Protagonistes: Dones treballadores de la comunitat de Santa Adelaida. 

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 29mm 

Obertura: f/4,5  

Temps d’exposició: 1/50s 

Velocitat ISO: ISO 250 

Explicació: En aquesta fotografia podem veure aquestes dones seleccionant els grans de 

cafè.  

Observacions: S’ha apujat la temperatura de color per igualar el color de la fotografia amb 

les altres de la exposició, ja que la llum de l’interior era molt freda en comparació a la llum 

de les altres fotografies que és molt càlida.  

Altres imatges: Primer pla de les mans d’una treballadora seleccionant cafè. 

 

Fig. 8.51 Mans d’una treballadora de la comunitat de Santa Adelaida.
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8.18 Fotografia  18. 

Imatge:  

 

Fig. 8.52 Diapositiva 18. 

Títol de la fotografia: El cura chelito
9
 en la iglesia de Cuganigua. 

                                                           
9
 Manera com anomenen a la gent blanca a El Salvador. 
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Text: 

 

Fig. 8.53 Cartell 18. 

Protagonistes: El capellà de Comasagua.  

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 42mm 

Obertura: f/5  

Temps d’exposició: 1/60s 

Velocitat ISO: ISO 400 

Explicació:  El capellà de Comassagua, que ofereix missa a diferents comunitats durant la 

setmana. Aquesta fotografia està presa a Cuganigua, molt aprop de La Loma. 

Observacions: En aquesta fotografia s’ha utilitzat el flash per donar profunditat a la 

fotografia.  

Altres imatges: L’església de la comunitat de La Loma. Un lloc d’oració i devoció. 
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Fig. 8.54 Església de La Loma.
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8.19 Fotografia  19. 

Imatge:  

 

Fig. 8.55 Diapositiva 19. 

Títol de la fotografia: La hora de los mimitos.  

Text:  

 

Fig. 8.56 Cartell 19.
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Protagonistes: La niña Lupe i el seu net Leonardo.  

Objectiu: 18-55mm 

Distància Focal: 55mm 

Obertura: f/5,6  

Temps d’exposició: 1/60s 

Velocitat ISO: ISO 400 

Explicació:  La mare de la família fent carantoines al seu net.   

Observacions: S’ha hagut de reenquadrar la fotografia per a poder fer-la horitzontal. 

Aquesta fotografia es va fer amb molt poca llum i per tant es va fer servir el flash.  

S’ha hagut de pujar la exposició i la il·luminació.   

Altres imatges: Una altra fotografia d’aquest mateix moment.  

 

Fig. 8.57 Els nens més petits rebent atenció de la seva mare.
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8.20 Fotografia  20. 

Imatge:  

 

Fig. 8.58 Diapositiva 20. 

Títol de la fotografia: Los niños al agua.  

Text:  

 

Fig. 8.59 Cartell 20.
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Protagonistes: El Javier, la Consuelo, la Nena, l’Andrea, el Leonardo, l’Óscar i l’Esther. 

Objectiu: 18-55mm  

Distància Focal: 43mm 

Obertura: f/7,1  

Temps d’exposició: 1/125s 

Velocitat ISO: ISO 100 

Explicació:  Fotografia feta de manera automàtica al riu mentre els nens i l’autora del 

treball estaven jugant al riu i banyant-se. 

Observacions: S’ha hagut de corregir un feix de llum que hi havia al centre de la 

fotografia a causa del sol. I s’ha fet que el voltant sigui una mica més fosc.    

Altres imatges: Una altra fotografia del mateix dia després d’arribar a casa. On hi havia 

l’Elba preparant el dinar. 

 

Fig. 8.60 Fotografia dels nens i l’autora.
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9. Llicència d’Art Lliure. 

S’ha decidit que aquesta exposició estigui sota els efectes de la llicència d’Art Lliure 

(LAL) que autoritza a copiar, difondre i transmetre lliurement aquesta obra, dins al 

respecte dels drets del seu autor.  

S’ha triat aquesta opció perquè l’objectiu d’aquesta exposició és la seva màxima difusió i 

és important que el missatge arribi al major nombre de llocs possible. 

Cal destacar que aquesta llicència no ignora els drets de l’autor, sinó que els reconeix i els 

protegeix. 

La seva finalitat és donar accés obert a la obra, autoritzar-ne el seu ús i que possibiliti 

noves creacions de la mateixa. Tot això, dins del respecte, el reconeixement i la defensa 

dels drets morals de l’autora d’aquest treball.  
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10. Impacte mediambiental. 

Actualment, i gràcies al seu format digital, la fotografia no té un gran impacte 

mediambiental tal i com passava abans quan es necessitaven líquids per a revelar les 

fotografies.  

Podríem considerar doncs, que el que més pot afectar al medi serien les bateries que són de 

liti, però com que es poden reciclar no suposen tant problema pel medi ambient.  

A més a més, com que aquesta exposició s’ha de mostrar en diferents localitzacions 

s’utilitzarà durant molt temps i, un cop ja no se’n pugui treure més profit, quedarà penjada 

a la seu de la ONG. Per tant no es destruirà. 
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11. Projecció de l’exposició. 

Per a la projecció de l’exposició s’ha contactat amb diferents espais per a poder-la exposar. 

Actualment, s’ha pactat la mostra de l’exposició durant el més d’octubre, a la fira Manresa 

solidària, de la ciutat de Manresa. Aquesta és una iniciativa de la ciutat, per impulsar 

entitats i com a mitjà per a cridar l’atenció a la ciutadania en temàtiques de solidaritat. 

L’Ajuntament de Manresa és col·laborador de l’Associació Enginyeria sense Fronteres i 

per aquest motiu, s’organitzen activitats en aquesta ciutat.  

També s’han pactat exposicions als següents espais, tot i que encara no se n’han concretat 

les dates exactes:  

 La Lluna (Restaurant de la localitat de Berga on hi ha exposició contínua 

d’obres tant fotogràfiques com de pintura).  

 La Farinera (Centre Cívic de Barcelona, del Barri del Clot) Després de 

contactar amb aquesta entitat aquesta va respondre que es realitzaven els acords per 

a les exposicions durant el mes de setembre i es posaran en contacte amb l’autora 

del treball per així poder arribar a un acord. 

S’ha contactat també amb l’Ajuntament de Gironella i, a temps de concloure el 

present treball, encara s’espera d’una resposta. Com que l’autora és del municipi, 

s’espera poder aconseguir un local on poder mostrar les fotografies. L’objectiu 

seria exposar durant la Festa Major de Gironella, que té lloc a finals del mes 

d’agost.  

A més a més, es preveu realitzar diferents xerrades de sensibilització explicant l’estada a 

El Salvador i ensenyar les fotografies a diferents facultats de la UPC. Encara no s’ha 

concretat cap data ja que s’ha de pactar amb el CCD. 

Després d’aquestes mostres, la exposició restarà a la ONG per a poder utilitzar-la en 

diverses activitats de l’associació.   
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12. Conclusions. 

Aquest projecte de final de grau va sorgir com una proposta que l’organització no 

governamental Enginyeria sense Fronteres (ESF) a l’EUMPT. La idea era la confecció de 

material audiovisual i fotogràfic dels projectes de cooperació que aquesta entitat 

desenvolupa a Amèrica Llatina, més concretament a El Salvador. 

Paral·lelament a la creació d’aquesta base de dades de gran utilitat per al treball diari de 

l’entitat, i com a colofó del present projecte, s’ha dissenyat una exposició fotogràfica que 

portarà per títol ‘Un día de agua’. 

‘Un día de agua’ serà una exposició on es mostra un dia a la vida de les famílies 

salvadorenques que tenen dificultats accedir a l’aigua potable, exemplificat a través de la 

família Martínez de La Loma, una petita comunitat de 18 famílies situada al capdamunt 

d’una muntanya al departament de La Libertad. 

Per a poder captar aquestes instantànies i retratar en essència els fets que allà hi 

transcorren, l’autora va conviure a la comunitat durant una setmana: menjant el mateix que 

la família, dormint a la mateixa casa i acompanyant-los a les tasques quotidianes com anar 

a buscar aigua al manantial. 

I com a curiositat, comentar que l’autora va estar malalta durant més d’una setmana amb 

febre alta. Aquesta va haver de ser hospitalitzada després de la seva estada a la comunitat, 

conseqüència de la duresa de les condicions en que viu aquesta família.    

En resum, es pot afirmar que s’han complert tots els objectius que es proposaven a l’inici 

d’aquest projecte i, a més d’altres que no s’esperaven. 

En el marc del projecte es van realitzar una sèrie d’activitats que no estaven previstes com 

ara les capacitacions fotogràfiques als tècnics d’ACUA i a la mesa de CORCULL. Com ja 

s’ha explicat anteriorment, l’idea va ser ensenyar com captar millor les seves activitats 

mitjançant la fotografia, el recolzament amb la Fira de les Iniciatives, la realització d’una 

sèrie de muntatges i invitacions per a una fira, el suport per a la creació de banners, i el 

documentar fotogràficament documents de denúncia. Tots aquests aspectes han completat 

el grau de satisfacció de l’experiència per a l’autora.  
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Es pot afirmar que per part de l’ONG també ha estat una experiència molt positiva. Així ho 

escriu la Bárbara Collado, representant i expatriada de l’associació a El Salvador.  

Consideramos positiva la estadia de Esther Díaz por los aspectos siguientes: 

a) Elaboración de una base de imágenes para la institución para diferentes usos, 

sensibilización, difusión, incidencia. 

b) Fortalecimiento a la socia local y a asociaciones de segundo nivel beneficiarias 

de nuestros proyectos (ACUA y CORCULL) 

c) Sensibilización de la participante para su posterior sensibilización de la 

situación salvadoreña en su entorno.  

Cal destacar la integració de l’autora del projecte com a voluntària a l’ONG. Aquesta és 

una de les parts més rellevants de la preproducció ja que va ser un punt clau per entendre el 

funcionament de l’associació abans de marxar al país estranger. Així mateix, parlar amb 

l’entitat va ser essencial per a poder planificar la creació de la base de dades fotogràfica 

que es volia dur a terme.  

En quant a la postproducció, no ha estat una tasca fàcil. Un cop a Catalunya i amb una 

quantitat enorme de fotografies, ha estat complicat fer una tria per a escollir quines serien 

exposades. Tot i així,  el resultat ha estat molt gratificant.  

Pel què fa a la projecció de la exposició, s’han buscat i contactat amb ben espais diferents, 

ja siguin restaurants on hi ha exposicions contínues d’obres tant fotogràfiques com de 

pintura, Centres Cívics de Barcelona i Ajuntaments. La finalitat, com s’ha anat reiterant al 

llarg d’aquest treball, és difondre la feina feta per l’ESF arreu.  

I respecte a la continuïtat, està previst realitzar diferents xerrades de sensibilització 

explicant l’estança i ensenyant les fotografies.  

En quant a la valoració personal d’aquest projecte, cal dir que és una experiència que 

l’autora recomana a tothom qui tingui la oportunitat de dur a terme.   
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El fet de conèixer un lloc diferent, una cultura amb tradicions i gent molt diferent fa que es 

plantegi la manera com vivim i les necessitats tant diferents que tenim les persones segons 

l’entorn.  

L’autora, de ben segur, guardarà per sempre més un gran record d’aquesta aventura tant a 

nivell professional com a nivell personal. 
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1. Cost del projecte. 

En aquest apartat es mostra, per una banda, el cost de la realització del projecte. I, per 

l’altra, el cost de l’exposició. 

Tenint en compte:  

 Les despeses de la producció. 

 Cost de recursos humans (hores/tècnic d’alta qualificació). 

 Cost d’administratiu/va (redacció projecte). 

 Cost de realització (hores/ mà d’obra tècnic). 

 Despeses d'edifici (llum, telèfon, aigua). 

 Cost d'amortització de les eines que s'han de renovar (ordinadors, 

impressores, material d'oficina, material de laboratori, tot aquell material tècnic que 

s’hagi utilitzat en la realització del projecte/treball....). 

 Altres despeses que s’hagin fet imputables al projecte/treball. 

 

1.1. Despeses de la producció 

Descripció Quantitat Preu unitari (€) Total (€) 

Viatge 

Vol d’anada i de tornada 1 859,58€ 859,58€ 

Sol·licitud ESTA 1 11,00€ 11,00€ 

Assegurança de viatge 1 149,23€ 149,23€ 

Passaport 1 25,50€ 25,50€ 
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Desplaçaments 2 25,00€ 50,00€ 

Vacunes 2 15,00€ 30,00€ 

Dietes 60 5,00€ 300,00€ 

Desplaçaments al país 80 1,00€ 80,00€ 

Material 

Càmera Canon 550D  + 2 

objectius 
1 880,57€ 880,57€ 

Motxilla especial per al 

viatge 
1 65,00€ 65,00€ 

Trípode Starblitz TS-110 1 25,00€ 25,00€ 

TOTAL COST DE LA PRODUCCIÓ 2.475,88€ 

 

 

1.2. Cost dels recursos humans. 

Concepte Hores Preu/hora (€) Total (€) 

Inici del projecte 8 15,00€ 120,00€ 

Preproducció 107 15,00€ 1.605,00€ 
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Producció 326 15,00€ 4.890,00€ 

PostProducció 143 15,00€ 2.145,00€ 

 

Preparació de l'entrega del treball 
12 15,00€ 180,00€ 

Preparació de la presentació oral 4 15,00€ 60,00€ 

TOTAL RECURSOS HUMANS 9.000,00€ 

 

 

1.3. Amortització equips, instrumental i software. 

Equip utilitzat Hores d'utilització Preu/hora(€) Total(€) 

Equips i programari informàtic 

Ordinador 350 0,50€ 175,00€ 

Software (Llicència 

Photosop) 
2 (mesos) 20,00€ 40,00€ 

Microsoft Office 150 1,00€ 150,00€ 

Càmera fotogràfica 160 3,00€ 480’00€ 

TOTAL 

AMORTITZACIONS 
845,00€ 
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1.4. Despeses indirectes. 

Es consideren despeses indirectes totes aquelles despeses diverses conseqüència de l’ús de 

les instal·lacions on s’ha desenvolupat el projecte/treball, com poden ser els consums 

d’energia elèctrica i d’aigua o bé el lloguer del local, entre altes. 

Aquestes despeses indirectes s’acostumen a incloure amb un percentatge sobre el cost del 

projecte, en aquest cas, hi aplicarem el 18%. 

1.5. Cost de l’exposició 

Costos de recursos humans 2.145,00€ 

Cost de les proves 18,00 € 

Cost total de l’exposició 360,00 € 

Subtotal 2.523,00 € 

Despeses indirectes (18%) 454,14€ 

TOTAL 2.977,14€ 
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2. Preu de venda en el mercat. 

Aquesta exposició no es posarà a la venda. Es tracta d’una activitat sense ànim de lucre i, 

per tant, no té com a objectiu guanyar diners amb la venda de les fotografies.  
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3.Altres aportacions econòmiques 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, el projecte estava subvencionat mitjançant una beca 

de col·laboració del Centre de Cooperació de Desenvolupament de la UPC (CCD).  

La seva aportació total era de la quantitat de 1.300,00€ per a cobrir la totalitat del projecte 

dels conceptes (Viatge i Assegurança).  

Aquests dos conceptes sumaven la quantitat de 1.008,81€ i, per tant, es va acordar que la 

resta dels diners estarien destinats a pagar la exposició. És a dir, 291,19€. 
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Annex I. Contingut del CD-ROM 

 Documentació del projecte  

 Exposició  

 Text de les diapositives 

 Altres fotografíes que aparèixen en el treball. 

 

 

 


