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ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2018 

  



 

Objectius estratègics de la cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de 
Barcelona  

 

Objectiu Estratègic 1: Promoure la justícia econòmica 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Desarrollo local sostenible y producción agroecológica 
con equidad 

Pluriennal 

ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS Pressupost: 70.835,05 EUR 
Descripció del projecte:  Donar suport al desenvolupament 
local sostenible i  a la producció agroecològica amb equitat de 
gènere per a millorar l’abastiment  d'aliments i plantes 
medicinals al  municipi de Playa de l'Havana. La població que 
es beneficia directament del projecte són 860 persones, 330 
dones i 530 homes, productors i productores, cooperatives, 
especialistes i tècnics de la delegació Municipal de 
l'agricultura. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats.  
Zona geogràfica Amèrica Cuba - L'Havana 
 



 

De la exclusión a la eclosión: alternativas éticas, 
sociales y sostenibles 

Anual 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a la justícia social i la 
igualtat de resultats mitjançant el foment de l'Economia 
Social i Solidària (ESS) i la inclusió socioeconòmica dels 
col•lectius altament vulnerabilitzats en el Grand Tunis: les 
dones víctimes de violència masclista del Centre El Amen 
"Espace Tamkin" a Sidi Thabet (Ariana), les dones del "Talents 
de femmes" del Souk Solidaire del Mourouj II (Tunis) i les 
dones del GDA de Bourj Sougui (Ben Arous). 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats. 
Zona geogràfica Mediterrània Tunísia - Grand Tunis 
 



 

Enfortiment de l'emprenedoria i moviment associatiu 
de les dones camperoles 

Anual 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES 

Pressupost: 56.418,19 EUR 

Descripció del projecte:  Contribuir a impulsar l’economia 
local de les famílies camperoles en situació de vulnerabilitat 
social i econòmica del Municipi d’Inhambane, mitjançant 
l’enfortiment de les capacitats emprenedores i del teixit 
associatiu.  Mitjançant l’enfortiment de grups de dones 
camperoles organitzades de la societat civil, l'actuació que es 
planteja visibilitzarà aquest col•lectiu en els espais socials i 
públics, permetrà lluitar contra la pobresa, les vulneracions 
dels drets humans i drets de les dones i la manca 
d’oportunitats i capacitats d’aquestes.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Inhambane 
 



 

Enfortiment de les capacitats endògenes del sector 
agrícola palestí mitjançant la capacitació tècnica i 
organitzativa dels camperols i les camperoles 
d’Alnazlah Al-sharqia i Deir Ballut, Tulkarem i Salfit, 
Cisjordània 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Pressupost: 73.501,20 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a la garantia del dret a 
l’alimentació de la població dels municipis d’Alnazlah Al-
sharqia i Deir Ballut, situats a les governacions de Tulkarem i 
Salfit respectivament, a l’oest de Cisjordània. A banda de 
respondre a l’objectiu general d’enfortir el dret a 
l’alimentació i, per tant, a la reducció dels nivells 
d’inseguretat alimentària, el projecte contribueix a enfortir el 
teixit associatiu del sector agrícola i a la vehiculació de les 
seves demandes mitjançant l’organització de dues noves 
cooperatives agrícoles, les quals hauran rebut formació 
tècnica i administrativa i d’incidència política. A més, 
sensibilitzaran i formaran els camperols i camperoles en 
mètodes agroecològics i sostenibles, aportant així un valor 
afegit a la producció de les cooperatives sorgides de la 
intervenció i reduint notablement l’impacte que els productes 
químics tenen sobre els recursos naturals (aigua i sòl 
principalment). 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Anazlah al-Sharqia i Deir 
Ballut (Governacions de 

Tulkarem i de Salfit), 
Cisjordània 

 



 

Dret aigua i alimentació a Palestina Pluriennal 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP Pressupost: 74.614,00 EUR 
Descripció del projecte:  Incrementar la seguretat alimentària 
mitjançant l'accés al dret a l'aigua i la promoció de les 
capacitats organitzatives del pagesia d‘Al Nasser. A banda de 
respondre a l’objectiu general d’enfortir el dret a 
l’alimentació i el dret a l’aigua, per tant, a la reducció dels 
nivells d’inseguretat alimentària, el projecte contribuirà al 
retorn de la pagesia a cultivar les seves terres, ja que tindran 
accés a l’aigua mitjançant la construcció d ‘una canalització de 
6,5km que proveirà d’aigua per ús agrícola a 1.300 persones a 
Al Nasser. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Franja de Gaza 
 



 

Promover el papel de las mujeres en el sector 
audiovisual del Mediterráneo 

Anual 

FUNDACIO INTERARTS Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El sector audiovisual representa un 
segment estratègic de la indústria creativa, en termes de 
valor econòmic i creació de feina, d'inclusió social, diversitat 
cultura i innovació. Les dones, no obstant això, estan 
infrarepresentades, tant dins com fora de la pantalla, el que 
impossibilita el seu poder per a impulsar noves percepcions 
entre els ciutadans d'aquests països sobre la igualtat 
d'oportunitats i el paper de la dona a la societat. El projecte 
busca, doncs, reforçar les capacitats de les professionals i 
operadores del sector audiovisual de Casablanca, Tetuan i 
Tunis i contribuir al seu apoderament econòmic mitjançant la 
millora de les seves capacitats emprenedores i de la seva 
presència, participació, cooperació i visibilitat al sector 
cinematogràfic d'aquests països. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables 
entre els agents econòmics i socials de les ciutats. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Casablanca, Tetuan 
 



 

Fortalecimiento de la economía popular y solidaria en 
el DM de Quito 

Pluriennal 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI Pressupost: 70.591,20 EUR 
Descripció del projecte:  Enfortir les capacitats tècniques, 
comercials i socioorganitzatives de xarxes d'Economia Popular 
i Solidària (EPS) de Quito, per millorar els seus esforços 
d'autogestió i per incidir en el disseny i execució de les 
polítiques públiques que els hi afecten, aprofitant els marcs 
legals i institucionals favorables a la EPS vigents a Equador. 
Per a això es preveu accions de formació i capacitació a 
representants de les organitzacions que componen les xarxes 
de EPS amb les quals es treballaran, l'elaboració d'un 
diagnòstic participatiu sobre la situació de les EPS a la ciutat, 
la realització de fires d'intercanvi de productes i serveis, i 
accions d'incidència davant institucions municipals.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.2: Estimular l’economia cooperativa, la compra pública responsable, la 
banca ètica, el consum responsable i les iniciatives de comerç just. 
Zona geogràfica Amèrica Equador - Quito 
 



 

Tatreez, bordando un futuro mejor Anual 
AIDA, AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El present projecte es basa en la 
continuïtat del projecte Tatreez, implementat als 
campaments de refugiats palestins d'Ein El Helwe i Bedawi en 
el període 2013-2015, a les ciutats de Trípoli i Sidó al Líban. Es 
pretén consolidar i promoure l'apoderament social i 
econòmic mitjançant la creació d'una font d'ingressos 
sostenible, per a les dones refugiades palestines i sirianes que 
viuen als camps de refugiats ubicats en entorns urbans de les 
ciutats.  Es reforçarà el projecte de Tatreez, de manera que 
els grups de treball, la organització i la tenda online generin 
ingressos suficients en forma d'ajuda econòmica sostenible 
per a les famílies. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Mediterrània Líban - Trípoli i Saïda 
 



 

Reforçar capacitats dones Yélimané Anual 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte és una continuïtat 
d’un projecte executat per ACP i AMSCID, amb finançament 
AECID i del’Ajuntament de Manresa (març 2014/agost 2016), 
que va implicar 20 associacions i 2.259 dones horticultores del 
Cercle de Yélimané, a la regió de Kayes (Mali). Es tracta de 
donar continuïtat a aquest procés i aconseguir que els horts 
produeixin tot l’any (també a l’estació de pluges), millorar la 
situació econòmica de les dones amb la conservació, 
transformació i comercialització dels excedents dels horts i 
aprofitar els coneixements i les dinàmiques de l’anterior 
projecte per continuar l’apoderament de les dones mitjançant 
la seva participació activa en els afers comunitaris, amb la 
implicació de les regidores escollides en les eleccions 
municipals de novembre de 2016.    

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Àfrica Mali - Cercia de Yelimané 
 



 

Millorar les oportunitats de vida i ocupació de les 
dones 

Anual 

ASSOCIACIÓ HÈLIA Pressupost: 73.079,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte dotarà les dones 
palestines amb títols de formació superior, d’eines i habilitats 
perquè puguin fer una inserció exitosa al mercat laboral, així 
com generar amb la municipalitat de Nablus una xarxa de 
promoció de la inserció laboral formada per les institucions, 
ONG i organitzacions comunitàries. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Nablus 
 



 

Educare, liderazgo y emprendimiento social femenino Anual 
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS Pressupost: 54.125,30 EUR 
Descripció del projecte:  L'associació Casal dels Infants 
desenvolupa amb l'associació AICEED a la ciutat de Tànger al 
Marroc, el projecte EDUCARE, amb l'objectiu de promoure un 
model innovador i sostenible d'emprenedoria social de dones 
en situació de vulnerabilitat, que contribueix al 
desenvolupament econòmic local. En 12 mesos, a nivell 
específic, el projecte EDUCARE, lideratge i emprenedoria 
social femení en el sector de preescolars, tractarà d'impulsar 
el reforç i l'apoderament professional de dones en situació de 
vulnerabilitat a través la creació d'un dispositiu d'incubació 
d'empreses socials en el sector del preescolar.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Tànger 
 



 

Mujeres avanzando en sus DDHH y autonomía 
económica 

Anual 

ENTREPOBLES Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Enfortir a nivell organitzatiu, 
formatiu i d'incidència social i política, a les dones 
emprenedores dels municipis de Cuscatancingo i Mejicanos. 
Això s'aconseguirà sobre la base de tres estratègies: 
En primer lloc, potenciant l'organització de les dones 
emprenedores dels municipis de Cuscatancingo i Mejicanos; 
mitjançant la realització de dos diagnòstics per analitzar la 
situació de les dones emprenedores dels municipis 
d'intervenció, l'enfortiment organitzatiu de la xarxa 
d'emprenedores i l'intercanvi d'experiències amb 
organitzacions de dones emprenedores d'altres municipis. 
En segon lloc, desenvolupant les capacitats de les dones 
emprenedores per millorar les seves condicions 
socioeconòmiques mitjançant processos de formació i la 
promoció d'iniciatives d'empreneduria de dones organitzades 
amb capital llavor. 
En tercer lloc, sensibilitzant als governs i la societat en 
general, sobre la necessitat de l'aplicació de polítiques      
públiques en reconeixement als drets econòmics i la 
promoció de l'autonomia de les dones emprenedores dels     
municipis, mitjançant la realització d'una campanya de 
promoció dels Drets Humans de les emprenedores 
l'elaboració de polítiques municipals per fomentar accions 
positives a favor de les emprenedores. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - 

Cuscatancig¡ngo-Mejicanos 
 



 

Promoure i dinamitzar l'avicultura femenina a la ciutat 
de Kolda 

Anual 

FUNDACIÓ GUNE  Pressupost: 56.433,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte, plantejat com una fase II 
(també financat per l’Ajuntament de Barcelona en la 
convocatòria 2017) contribuirà a consolidar i millorar 
l'autonomia econòmica i la capacitat de 348 dones membres 
de 10 Grups d'interès econòmic a la ciutat de Kolda. Per a 
assolir-ho,  es treballaran tres eixos a dintre del maneig de 
l'aviram:  
• Es reforçarà l’accés als factors de producció i l’enfortiment 
de les seves capacitats productives. 
• Es contribuirà a millorar l’accés d’aquestes agrupacions a 
les fonts de finançament. 
• Es promourà l’increment de la generació d'ingressos 
mitjançant formacions i capacitacions comercials. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Ciutat de Kolda 
 



 

Liderazgo de las mujeres para superar su inseguridad 
socioeconómica 

Anual 

INTERMÓN OXFAM Pressupost: 56.400,00 EUR 
Descripció del projecte:  A Comayagüela es produeixen alts 
nivells de violència contra les dones, ja sigui domèstica, 
comunitària, provinent dels transportistes o social. A més, es 
produeix molta pobresa extrema, atur, i dèficit generalitzat de 
mitjans de vida. El projecte es dirigeix a 480 persones, dones i 
joves, de famílies vulnerables i pretén treballar el seu 
lideratge econòmic mitjançant les seves competències i 
habilitats per al desenvolupament de projectes 
d'emprenedoria i projectes que promoguin la inserció laboral. 
Al mateix temps, es tracta de promoure la seguretat humana, 
la participació i el lideratge de les dones a través de 
l'enfortiment de les seves capacitats. El projecte busca la 
integració social, la lluita contra l'exclusió i la potenciació del 
capital humà. Busca finalment, aprofitar les sinèrgies 
institucionals existents i buscar connexions amb altres actors 
estatals. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones. 
Zona geogràfica Amèrica Hondures - Taguci 
 



 

Contribució a l’apoderament i a la promoció de les 
iniciatives productives 

Anual 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI - XCS Pressupost: 53.693,16 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte es desenvoluparà durant 
12 mesos a la ciutat de Ziguinchor. Pretén millorar el teixit 
productiu, les capacitats d’emprenedoria i la diversificació 
d'iniciatives econòmiques sostenibles de i des de les dones 
amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic 
local amb perspectiva de gènere. Per aconseguir-ho, se 
seguiran 4 eixos estratègics:  
1. Augment de la mobilització social i la capacitat d’incidència 
de les organitzacions femenines i de l’emprenedoria femenina 
davant les autoritats públiques. 
2. Reforç de les capacitats tècniques i d’emprenedoria social 
de 3 GIE- Grups d’Interès Econòmic en els sectors de la 
saboneria, la restauració i la transformació de cereals. 
3. Augment de les capacitats productives dels 3 GIE.  
4. Millora de les capacitats organitzatives, de gestió de 
projectes i recerca de finançament de les organitzacions 
sòcies, USOFORAL i ECAF. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.3: Promoure l’economia de les cures, l’economia feminista i 
l’apoderament econòmic de les dones.  
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Ziguinchor 
 



 

Impulsem les finances ètiques i solidàries a l'aula Pluriennal 
FETS PER A LA PROMOCIÓ Pressupost: 39.505,47 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a potenciar una educació 
econòmica crítica i plural als i les joves de Barcelona. Les línies 
d’actuacions dissenyades estan dirigides a augmentar el 
coneixement de l’alumnat de Barcelona sobre els impactes 
socials i ambientals del sistema financer global així com 
l’alternativa de les finances ètiques i solidàries. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.6: Promoure l’educació en economia amb visió de justícia global. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

APS, Una eina per potenciar les finances ètiques i els 
ODS a la Universitat 

Anual 

FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI Pressupost: 11.678,00 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte, presentat per FETS 
- Finançament Ètic i Solidari (en agrupació amb Fundació 
FIARE) i les Facultats de Biologia i d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, pretén difondre les finances ètiques 
a l’àmbit universitari a través d'una proposta d'APS, integrant 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a principis 
i objectius des dels quals abordar els reptes socials, 
econòmics i ambientals. 
Els i les estudiants, després d'un procés d'aprenentatge de 
finances ètiques, dissenyaran una campanya de sensibilització 
adreçada a la seva comunitat educativa (professorat i altres 
estudiants).  L’activitat de servei, està delimitada a l’àmbit de 
la sensibilització, tot i que es planteja de manera flexible i 
oberta, és a dir, que sigui el propi alumnat el que decideixi la 
forma i les accions de sensibilització. FETS i Fundació FIARE es 
mantindran com a figura referent d’assessorament i 
orientació, com a acompanyament en el procés. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.6: Promoure l’educació en economia amb visió de justícia global. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

APROPA'T 2018 Anual 
FUNDACION ADSIS Pressupost: 19.974,62 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte pretén, en una primera 
etapa de sensibilització, que els/les joves comprenguin la 
marxa del món, el funcionament econòmic (diferències i 
injustícies globals) i com això impacta al nostre entorn proper. 
La segona etapa implicarà dur a terme tres serveis en forma 
de campanya que contribueixin a una millora del seu entorn 
relacionades amb el dret a l’alimentació adequada, en 
col•laboració altres entitats del barri. La primera amb Carmel 
Amunt (recollida d'aliments, campanyes de recaudació de 
fons..), la segona amb Veterinaris Sense Fronteres (flashmob, 
campanya sensibilització....) i la tercera de la mà de la Fàbrica 
del Sol vinculada als horts comunitaris del barri.  
Per aquesta 6a edició volen consolidar-ho en 4 Instituts i 
formar el professorat perquè puguin implementar-lo, fent-lo 
replicable, en un futur, a més centres. En acabar s'ofereix al 
jovent continuar amb el projecte IMPLICA'T. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 1.6: Promoure l’educació en economia amb visió de justícia global. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Objectiu Estratègic 2: Fomentar la justícia ambiental 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Garantir la seguretat alimentària mitjançant el 
desenvolupament agropecuari local i sostenible en tres 
municipis de la ciutat de l'Havana. 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Pressupost: 83.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a la seguretat alimentària 
a les zones urbanes i periurbanes de tres municipis de la 
Ciutat de l'Havana, mitjançant el desenvolupament sostenible 
de les produccions pecuàries de 8 Cooperatives de Crèdit i 
Servei (CCS), 1060 productors/as i les seves famílies, enfortint 
les seves capacitats productives, tècniques, gerencials, amb 
perspectiva de gènere i fomentant un millor accés i ús dels 
recursos naturals, buscant l'activació del desenvolupament 
local comunitari basat en la participació com a element 
essencial i la generació de xarxes entre l'àmbit estatal 
(municipis) i no estatal.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a 
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i 
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic. 
Zona geogràfica Amèrica Cuba - L'Havana: Playa, 

Marianao y La Lisa 
 



 

El dret a l'alimentació al Sud i al Nord: consciència 
global i transformació local 

Pluriennal 

DESOS OPCIÓN SOLIDARIA Pressupost: 34.337,80 EUR 
Descripció del projecte:  Projecte socioeducatiu pluriennal 
per entendre el nostre model alimentari actual i construir als 
barris una xarxa a favor d‟una alternativa responsable, justa i 
sostenible. El projecte treballa amb la comunitat educativa de 
Primària per generar consciència amb perspectiva d'equitat 
de gènere i sensibilitzar al voltant del dret a l'alimentació i les 
conseqüències del nostre model alimentari actual. A partir del 
desenvolupament de l'esperit crític i la presa de consciència a 
nivell global, es persegueix la transformació d'hàbits i actituds 
a nivell local, afavorint la mobilització social i construint al 
centre educatiu un model alimentari més connectat amb 
l'entorn, més sostenible amb el planeta i més just amb la 
comunitat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a 
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i 
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Som part de la solució al malbaratament alimentari Anual 
ASSOCIACIO ESPIGOLADORS Pressupost: 19.900,00 EUR 
Descripció del projecte:  Espigoladors és un referent en la 
lluita contra el malbaratament alimentari i fa una aposta 
decidida per implicar al nostre jovent en la cerca de solucions 
a aquesta problemàtica mundial. En aquest projecte, 
aquestes solucions s'obtenen als centres educatius seguint la 
metodologia de l'Aprenentatge Servei. El projecte introdueix 
la problemàtica del malbaratament alimentari mitjançant un 
taller amb un joc de rol, que aconsegueix cridar l'atenció i 
motivar la reflexió sobre el tema. A partir d'aquí, 
s'aprofundeix en el coneixement de la problemàtica, les seves 
causes i conseqüències, les xifres i estadístiques existents 
sobre el tema. Es debat en grup sobre la problemàtica i les 
possibles solucions per tal que els joves puguin verbalitzar, 
intercanviar o qüestionar les seves opinions sobre el tema. 
Després, els mateixos joves, treballant en equips, han 
d'analitzar, segons la realitat del seu barri, quins són els llocs 
on es produeixen pèrdues alimentàries i pensar com poden 
contribuir ells a minimitzar-les (necessitat) proposant alguna 
acció concreta que pugui aportar una part de la solució.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.5: Fomentar l’educació per la sostenibilitat 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Innovem en el circuit alimentari transformant el valor 
dels aliments 

Anual 

DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA Pressupost: 20.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Sensibilització i acció innovadora per 
part de la comunitat educativa de l'assignatura de Geografia i 
Història de tercer d'ESO amb agents socioeconòmics de 
l'hosteleria i comerç del seu entorn. Es pretèn que l'alumnat 
creï consciència a través de l'aprenentatge a l'aula i al camp i 
es mobilitzi fent un servei juntament amb els agents 
socioeconòmics de l'entorn per reduir les minves alimentàries 
i transformar actituds i valors dels agents de l'INS Guineueta i 
el districte de Nou Barris. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.5: Fomentar l’educació per la sostenibilitat 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

La Febre de l'Or. Mercuri de la mina al plat. Mineria 
artesanal i salut glo 

Anual 

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 14.955,39 EUR 
Descripció del projecte:  És el segon any que realitzen el 
projecte amb aquest institut i busquen consolidar l'aposta 
amb l'alumnat de 4t d'ESO. Es busca donar resposta als joves 
sobre la problemàtica de la qual se sent a parlar sobre la 
contaminació dels mars i el peix amb mercuri. Se'ls explica 
aquesta problemàtica des de la realitat de Moçambic i com és 
una pràctica d'explotació i desigualtat a una banda i que a 
l’altra banda del món afecta la nostra salut. Però  fent-los 
conscients i implicant-los que és la demanda d’or i altres 
minerals la que creix a causa del nostre model de consum. 
L’or està present a les joies, però també als aparells 
electrònics que tots consumim, especialment els joves.  Al 
projecte s'aborda una connexió local-global amb aquest APS, 
des de la perspectiva dels DDHH, els determinants socials de 
la salut, el consum responsable, l’economia social i la justícia 
global. L'entitat treballa a Moçambic sobre el terreny, per 
altra banda fa incidència política impulsant el certificat 
d'elements lliures de mercuri, treball infantil i amb condicions 
laborals justes; i aquest projecte aporta la branca educativa 
de transformació.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.5: Fomentar l’educació per la sostenibilitat 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Dret a Alimentació i conflicte interessos Anual 
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON Pressupost: 27.808,84 EUR 
Descripció del projecte:  La mala alimentació i malalties 
associades (obesitat, sobrepès, diabetis, malalties 
cardiovasculars,...) representen avui dia el primer problema 
de salut tant a Catalunya com a l'Estat. El primer impuls 
consisteix a creure, i confiar, que davant un problema de tal 
magnitud, les administracions públiques (AAPPs) implicades 
tenen un pla de similars proporcions que identifiqui causes, 
atalli el problema i engegui solucions efectives i pertinents. 
Lamentablement això no és així com s’ha demostrat en les 
últimes setmanes arran del programa Salvados dedicat al 
porcí i les reaccions de la Ministra seguint interessos 
d’empreses. La proposta presentada té per objectiu donar a 
conèixer les pràctiques desenvolupades pel lobby de la 
indústria alimentària globalitzada (especialment sector càrnic) 
davant de les AAPPs que han fet que finalment s’externalitzin 
les responsabilitats de la problemàtica a les persones 
consumidores en tots els països (producció de pinsos a 
Amèrica Llatina, engreix a Catalunya i/o consum de productes 
càrnics processats a qualsevol país). Amb aquest objectiu, 
partirem d’una investigació amb l'objectiu d'exposar el 
sofisticat entramat del lobby càrnic per tal de donar a 
conèixer mitjançant les xarxes socials a la població 
barcelonina. Finalment desenvoluparem propostes de 
regulació d’aquestes pràctiques per ser proposades al governs 
locals, autonòmic i estatal. El projecte s’adreça als problemes 
ambientals, socials, de salut i econòmics del planeta 
relacionats amb aquest àmbit. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 2.5: Fomentar l’educació per la sostenibilitat 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Concretant la justícia global en els eixos de migració, 
justícia ambiental i feminismes 

Pluriennal 

LAFEDE.CAT Pressupost: 195.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Amb aquest conveni, que dona 
continuïtat a la col·laboració entre l'Ajuntament i La Fede sota 
aquesta fórmula des del 2016, es desitja contribuir perquè 
una entitat de segon nivell, com LaFede.cat, que reuneix a 
116 entitats, pugui tenir un millor impacte a la ciutat en 
polítiques de justícia global, enfortint les entitats del sector, 
contribuint a crear consciència crítica entre la ciutadania, 
promoure les mobilitzacions per lluitar contra la vulneració de 
drets humans arreu i fer incidència en les polítiques 
públiques. 

CONVENI 

Objectiu específic 2.6: Reforçar les capacitats institucionals i de la societat civil per denunciar 
els impactes negatius dels models extractivistes i promoure models de producció, consum i 
intercanvi alternatius. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Objectiu Estratègic 3: Promoure la justícia de gènere 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Desarrollo local con justicia de género y sin racismo Anual 
ACCISOL ACCIÓ PER UNA CIUTADANIA SOLIDÀRIA Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  L'actuació té com a punt de partida 
les necessitats i interessos de les dones populars i 
afrodescendents a la ciutat de Cartagena. Se situa en una 
trajectòria a favor de la justícia de gènere per a l'eliminació de 
les desigualtats entre dones i homes en el desenvolupament 
local i la construcció de la pau. 
Amb 3 línies estratègiques d'intervenció:  
L1: Expansió de Capacitats de les Dones com a Subjectes 
Polítics del desenvolupament local, apoderament de les 
dones i les seves organitzacions per tenir major autonomia i 
poder en els escenaris de participació per a la defensa de la 
igualtat de gènere i els seus interessos estratègics en la 
construcció de la pau i el desenvolupament local.  
L2: Seguiment Igualtat de Gènere i Producció de Coneixement 
Aplicat a la Incidència, documentar, analitzar i produir 
informació estratègica qualificada accessible a les 
organitzacions socials i a la societat en general per fer visibles 
els fets que vulneren els DDHH fonamentals de les dones i les 
nenes.  
L3: Estratègies d'influència social i política per a la 
sensibilització social i la exigibilitat, posicionar en l'agenda 
pública la injustícia de gènere per a la superació de la 
vulneració dels drets de les dones i garantir viure una vida 
lliure de violències. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+.  
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Cartagena de 

Indias 
 



 

Promoción derechos y ciudadanía de jóvenes LGTBI Anual 
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS Pressupost: 46.500,00 EUR 
Descripció del projecte: Promoure drets i ciutadania de joves 
LGTBI a Cuba, a través de formació i comunicació social, 
seguint l'estratègia comunicativa del Centre Nacional 
d'Educació Sexual, dirigida al desenvolupament de les 
capacitats humanes sense discriminacions per orientació 
sexual o identitat de gènere, gaudi d'una sexualitat plena i 
reconeixement de la lliure i responsable opció sexual, com a 
exercicis d'equitat i justícia social. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+.  
Zona geogràfica Amèrica Cuba - L´Havana 
 



 

Derechos Mujeres Ciudades Seguras, inclusivas y 
sostenibles: San Salvador.. 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ Pressupost: 73.209,28 EUR 
Descripció del projecte:  Per tal de poder contribuir al 
desenvolupament de ciutats segures, inclusives i sostenibles 
per a les dones als municipis de San Salvador, Cojutepeque i 
Santa Ana,  el projecte proposa tres estratègies d'acció:  
1. Desenvolupar capacitats d'anàlisi, definició de propostes i 
sensibilització de 7 organitzacions de dones en els tres 
municipis d'acció. 
2. Augmentar els nivells d'apropiació dels espais públics per 
part de les dones i grups vulnerats dels seus drets (dones, 
col•lectiu LGTBI, joves i persones amb discapacitat). 
3. Promoure polítiques públiques i creació d'instruments 
municipals de promoció d'alternatives d'economia de la cura.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Fortaleciendo el movimiento lesbofeminista en San 
Salvador 

Anual 

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ Pressupost: 46.469,03 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte està destinat a 
l'empoderament personal i col•lectiu de les dones lesbianes a 
San Salvador. Partint del treball dut a terme durant els darrers 
dos anys, la voluntat de les entitats és promoure tres accions 
concretes: formació (coneixements, habilitats i eines) a partir 
de l'Escola de Formació Política LesbicoFeminista (EFPF), 
fomentar la incidència política i social del moviment 
lesbicofeminista i, en tercer lloc, continuar augmentant la 
visibilitat del moviment a través de l'organització d'activitats 
culturals i artístiques. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Escola Popular d'Economia Feminista: conscienciació, 
apoderament i enfortiment de xarxes a Barcelona 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ Pressupost: 26.428,47 EUR 
Descripció del projecte:  L’Escola Popular d’Economia 
Feminista és un projecte d’intervenció sobre les desigualtats 
econòmiques que viuen les dones. Es posa la mirada, tal i com 
aporten les economistes feministes, en el repartiment dels 
treballs domèstics i de cura com element generador de 
desigualtats de gènere. Partint de la proposta d’educació 
popular que van desenvolupar entre 2010 – 2015 la Red de 
Mujeres en Resistencia por una Vida Digna, el projecte cerca 
la revalorització dels treballs que cuiden la vida a partir d’un 
procés de conscienciació col·lectiva. La proposta formativa té 
tres eixos fonamentals: l’anàlisi crític del capitalisme 
patriarcal, el canvi a partir de les vivències i malestars 
quotidians de les dones participants i la reflexió sobre les 
estratègies personals i col·lectives de transformació cap a una 
societat sostenible, equitativa i en pau. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Justícia Arco Iris II Anual 
ENTREPOBLES Pressupost: 46.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  La proposta s'orienta a continuar 
amb els esforços i avanços obtinguts amb el Projecte “Aliança 
per a una Justícia Arcoiris” i pretén contribuir a la disminució 
de la discriminació i la impunitat que afecta els drets de les 
persones LGTBIQ . Per a això, es promourà que responsables 
d'administrar justícia, en casos de violència i altres greuges en 
contra d'aquestes persones, adeqüen, gestionin i/o 
implementin mesures efectives, on s'incorporin estàndards 
nacionals i internacionals de drets humans a favor de 
persones LGTBIQ. Atès que aquests operadors/es tenen escàs 
coneixement sobre aquests estàndards, es continuarà amb la 
implementació d'accions per millorar el seu accés a la 
informació i maneig de mesures jurídica. Igualment, es 
continuarà enfortint a organitzacions LGTBIQ, feministes i de 
DDHH, perquè participin activament i de forma articulada 
visibilitzant la problemàtica existent, així com demandant 
l'adopció de mesures per incrementar l'accés a la justícia i la 
no discriminació. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Amèrica Perú - Lima 
 



 

Empoderamiento de mujeres populares 
afrocolombianas y sus organizaciones 

Pluriennal 

FUNDACIÓ INTERMON OXFAM Pressupost: 73.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte pretén enfortir la 
participació activa de les dones afrocolombianes i les seves 
organitzacions en la gestió de la ciutat per a la defensa dels 
seus drets humans i la garantia de l'accés als serveis i bens 
públics de Cartagena. Es plantegen dos resultats:  
1. Apropiar els coneixements i mecanismes de les dones per a 
la exigibilitat del dret a la ciutat segura i en pau i a l'exercici 
de la seva ciutadania plena amb argumentació i 
autodeterminació.  
2. Enfortir els processos de mobilització, sensibilització i 
incidència social i política de les dones i les seves 
organitzacions per a la implementació d'estratègies que 
garanteixin la reducció de les bretxes de desigualtat i exclusió 
que pateixin en Cartagena. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Cartagena de 

Índias 
 



 

Apoderament de persones refugiades LGBTIQ per a la 
seva incusió social 

Anual 

FUNDACIO PRIVADA ACSAR Pressupost: 44.200,00 EUR 
Descripció del projecte:  Encara hi ha 75 països que 
criminalitzen les persones LGBTIQ, provocant que massa 
persones hagin de fugir del seu país i sol•licitar protecció 
internacional fruit de la seva orientació sexual. Les directives 
europees d’asil reconeixen el seu dret a rebre protecció. Però, 
en la pràctica, els procediments no tenen prou garanties o els 
dispositius no són adequats. Per això, constitueixen un grup 
vulnerable, que pateix doble discriminació i presenta 
necessitats especials, i un alt risc d’exclusió social. 
Aquest projecte, de la Fundació ACSAR i Solidarity Now, vol 
apoderar a les persones refugiades i sol•licitants d’asil LGBTI 
dotant-les d’habilitats i eines per millorar la vivència de la 
seva orientació sexual. També dona resposta a la seva 
vulnerabilitat econòmica i marginació social, per a la 
integració social i laboral en la societat d’acollida.  
Els beneficiaris principals són persones refugiades LGBTiQ en 
trànsit, procedents de països del sud com ara Siria, Irak, 
Palestina, Líban, Afganistan, països africans o altres zones en 
guerra. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Mediterrània Grècia - Atenes 
 



 

Per una vida sense violència de gènere a Sarajevo Pluriennal 
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 75.260,46 EUR 
Descripció del projecte:  L’acció proposada, contribuirà a 
reduir la violència de gènere mitjançant:  
1. l’articulació interinstitucional en xarxa i la generació de 
metodologies comuns. 
2. sensibilitzar a la població sobre patrons limitants per 
superar la VG. 
3. reformar els serveis sanitaris per a l’atenció a dones 
víctimes. 
4. el primer Centre de Dones de Sarajevo amb un enfoc 
integral, de drets humans i gènere. 
5. millorar els serveis d’orientació laboral de la Casa d’Acollida 
de Sarajevo. 
6. contribuir al debat global entre diferents institucions 
públiques i societat civil que treballen en VG. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+.  
Zona geogràfica Mediterrània Bòsnia i Hercegovina - 

Sarajevo 
 



 

Atenció integral a dones víctimes de violència de 
gènere al Municipi de Quito-Equador 

Pluriennal 

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 73.600,59 EUR 
Descripció del projecte:  L’acció proposada, identificada amb 
la Fundación Casa Matilde (únic centre d’acollida per a dones 
maltractades a Quito), les autoritats del Municipi de Quito, i 
la col·laboració del Departament d’Atenció i Acollida per 
violència masclista del Aj. de BCN, contribuirà a reduir la VIFG 
mitjançant:  
1. Garantir el funcionament d’espais segurs i dignes per a la 
dona en risc i els seus fills i filles.  
2. Garantir que els serveis d’atenció i promoció incorporin 
una perspectiva integral, de drets humans i de gènere.  
3. Promoure l’articulació interinstitucional i la generació de 
metodologies comuns d’atenció. 
4. Sensibilitzar la població sobre patrons limitants per a 
superar la VIFG. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+. 
Zona geogràfica Amèrica Equador - Quito 
 



 

Fomento Proceso Incidencia Política Defensa Derechos 
Humanos Dakar 

Anual 

METGES DEL MÓN Pressupost: 46.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  La població LGTBI viu estigmatitzada 
i discriminada al país, vivint situacions d'exclusió social  i de 
marginalització extremes. La present proposa s’emmarca en 
la continuïtat de 3 projectes per la defensa i promoció dels 
Drets LGTBI i la reducció de les vulnerabilitats a la ciutat de 
Dakar.  
Un projecte que es basarà en la capitalització de les 
experiències i resultats arribats fins al moment i que té com a 
propòsit enfortir el procés d'incidència política iniciat 
anteriorment i dirigit a les administracions públiques, mitjans 
de comunicació, líders religiosos i joves. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per 
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció 
dels col·lectius vulnerables, com l’LGTBIQ+.  
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Dakar 
 



 

PROJECTE CAMPEROLES A RD CONGO Anual 
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
DONA 

Pressupost: 56.484,45 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte va dirigit a 40 
camperols/es, mínim 80% dones, de la Vall de Kimbondo, 
totes membres de la Unió de Camperols/es de Kinshasa Oest, 
en sigles UCMKO, una associació de 112 agricultors/es dels 
quals la majoria són dones (80 dones i 32 homes), grups molt 
emprenedors, localitzats a un barri perifèric de Kinshasa, en el 
Municipi de Mont-Ngafula.  
Malgrat els seus esforços de treballar en associació, l'activitat 
d'aquestes dones es caracteritza per tenir una baixa 
productivitat i per realitzar-se en condicions que deterioren 
considerablement la seva salut. A més la majoria no tenen 
recursos per accedir a insums de qualitat i a la tecnologia 
apropiada. 
El projecte promou:  
a) la modernització progressiva dels mètodes productius.  
b) la introducció d'activitats que millorin l'impacte qualitatiu i 
de gènere de les produccions dutes a terme per les 
poblacions de les comunitats agrícoles de Mont-Ngafula. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la 
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.  
Zona geogràfica Àfrica RDC - Kinshasa 
 



 

Tira pel Dret(s)! Pluriennal 
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE 
CATALUNYA I BALEARS 

Pressupost: 30.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  Contribuir a la garantia dels drets 
sexuals i reproductius a nivell local i global mitjançant:  
1. Impulsar processos de Mobilització ciutadana i incidència 
pública i política. 
2. Impulsar processos de formació informal (processos 
d’apoderament individual i col•lectiu feminista a joves de 
Barcelona).  
3.  Impulsar accions de Sensibilització. 
Mitjançant la implementació de tres àrees estratègiques 
complementàries entre elles:  
1. Oferir a la ciutadania la possibilitat d'iniciar processos de 
denúncia de vulneracions dels seus drets sexuals i 
reproductius que permeti la seva reparació, així com la 
implementació d’accions d’incidència política local i 
internacional i de sensibilització amb l’objectiu de 
transformar creences, comportaments, pràctiques i 
polítiques.  
2. Impulsar i acompanyar processos d’apoderament individual 
i col•lectiu a la població jove de Barcelona perquè 
esdevinguin agents de canvi, definint i liderant accions 
d’incidència política internacional al sistema multilateral de 
drets humans.  
3. Estratègia d’incidència política i Mobilització ciutadana per 
assolir el Dret Europeu a l’Avortament de les dones europees 
mitjançant processos d’incidència política al parlament 
europeu i mitjançant generació de presa de consciencia de les 
dones europees. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.6: Impulsar els drets sexuals i els drets reproductius, així com també els 
de la cura.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



   

Artetnografia i interculturalitat: IAP pels DSR de les 
dones de BCN. Fase 2 

Pluriennal 

FARMACÉUTICOS MUNDI Pressupost: 26.385,91 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte que es presenta és una 
segona fase de l’IAP que l’entitat està executant actualment i 
que pretén contribuir a generar un entorn on els drets sexuals 
i reproductius (DSiR) de les dones barcelonines siguin 
respectats i promoguts en els dispositius sanitaris públics. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.6: Impulsar els drets sexuals i els drets reproductius, així com també els 
de la cura. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Reducir embarazo adolescente con prevención 
violencia BG y promoción DDSSRR 

Pluriennal 

FARMACEUTICS MUNDI Pressupost: 75.253,27 EUR 
Descripció del projecte:  Millorar l'exercici dels  DSR de dones 
i joves, centrant-se en la prevenció de l'embaràs adolescent 
amb mecanismes de detecció precoç de la violència sexual  
mitjançant el sistema de salut i educació,  que complementa 
el treball de les institucions. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.6: Impulsar els drets sexuals i els drets reproductius, així com també els 
de la cura.  
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Nosaltres creem II: Nois i noies, els mateixos drets, els 
mateixos deures 

Anual 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP Pressupost: 20.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  L'objectiu general del projecte és 
incentivar un canvi social, referit a valors de gènere, dins la 
comunitat i mitjançant la sensibilització. A nivell específic, 
conscienciar a l'alumnat de dues comunitats educatives sobre 
els rols de gènere i com generen desigualtats a la societat. El 
projecte que ens presenten és una segona edició del projecte 
"Nosaltres creem". Es continua amb aquest projecte, la 
proposta d'enguany però pretén adaptar de forma més 
adequada les necessitats del Centre Comas i Solà (en les 
formacions i el servei). La base de l'aprenentatge recau en la 
temàtica de gènere i la comunicació audiovisual es vol 
enfocar a tres col·lectius: Professorat, alumnat i entitats del 
barri. Els aprenentatges estaran dissenyats per vincular-los a 
un servei que farà la tasca de sensibilització al territori per 
visualitzar aquells aspectes sobre les desigualtats de gènere 
que es considerin rellevants. Els resultats de tot el procés es 
cristal·litzarà amb la creació d'un seguit de peces audiovisuals. 
El projecte es durà a terme a dos centres educatius: IES Josep 
Comas i Solà i institut Emperador Carles (Districte Sant 
Andreu i Districte de Sants-Montjuic). 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Educació i Acció transformadora per a l´equitat de 
gènere 

Anual 

FARMACEUTICS MUNDI Pressupost: 18.646,60 EUR 
Descripció del projecte:  L'objectiu principal del projecte és 
entendre el sistema sexe/gènere i com les estructures i 
patrons socioculturals de gènere condicionen en nostre estat 
de salut. El projecte es desenvoluparà a l'institut La Guineueta 
de Barcelona en col•laboració amb el Consorci d'Educació de 
Barcelona, l'Associació Candela i el Colectivo de mujeres de 
Matagalpa (CMM). El projecte inclou tres accions paral•leles: 
Treball a 2n ESO, a 4t ESO i amb el propi professorat del 
centre educatiu. Es preveuen aprenentatges a partir de les 
formacions que realitzaran els diferents participants i el servei 
preveu diferents accions: campanya de sensibilització, obra 
teatral i el disseny i implementació d'una unitat didàctica per 
part del professorat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Benvinguda Diversitat! Construint escoles 
coeducadores i interculturals 

Anual 

FIL A L'AGULLA SCCL Pressupost: 28.010,75 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte vol donar suport a la 
prevenció, detecció i abordatge de dinàmiques de 
discriminació per motius de racisme, gènere i islamofòbia a 
diverses escoles de primària de la ciutat, des d’una mirada 
interseccional. És un projecte en marxa des del curs 2015-
2016, en el qual s'acompanya a diferents escoles de 
Barcelona en coordinació amb agents públics i entitats de la 
ciutat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Altaveus x la Igualtat!! Anual 
FUNDACIÓ AROA Pressupost: 19.803,10 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte s'adreça a alumnes de 3r 
i 4t d'ESO de l'IES Poeta Maragall del districte de l'Eixample. 
L'acció està adreçada a potenciar, des de l'esperit crític, 
l'aprenentatge conceptual, la cooperació, la creativitat. 
L'aprenentatge estarà vinculat a la realitat global i local dels 
drets a les dones i les violències masclistes, on curricularment 
ho treballaran vinculat a les assignatures d'anglès, informàtica 
i sobretot eticocívica. Les accions de servei es realitzaran a 
altres centres educatius, al mateix centre educatiu però dirigit 
a altres alumnes (aprenentatge entre iguals) i a entitats de 
l'entorn a partir de campanyes de sensibilització, edició de 
vídeos, exposicions, etc.  En general, "Altaveus per la 
igualtat!" vol esdevenir un recurs pel canvi i la transformació 
social que faciliti l'aprenentatge significatiu de coneixements, 
competències i habilitats personals i socials, alhora que 
dinamitza la implicació cap a la comunitat. Cal destacar que el 
professorat rebrà també una formació per tal que adquireixi 
recursos i estratègies amb l'objectiu de nodrir els continguts 
curriculars amb la temàtica que abordem. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Recreem el món - Fent camí cap a l'equitat de gènere Anual 
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA I E Pressupost: 16.164,00 EUR 
Descripció del projecte:  "Recreem el món"- Fent camí cap a 
l'equitat de gènere' és un projecte d'aprenentatge servei 
entre Fundació Privada Guné i els instituts Miquel Tarradell i 
Doctor Puigvert per abordar la necessitat social que suposen 
les desigualtats que s'originen per qüestió de gènere en el 
curs de 4t de la ESO. El treball a partir de la coeducació i la 
creació artística pretén implicar als i joves de manera directa 
en l'elaboració d'una campanya de sensibilització. El servei, a 
partir de la recerca i anàlisi d'informació que es proposa sobre 
la temàtica, suposa la realització d'exposicions o altres 
accions de transferència de coneixement i sensibilització i 
mobilització social en l'entorn (l'exposició s'ha de dur a terme 
almenys al propi institut i un altre centre del barri) i a través 
de xarxes socials. En el cas de l'Institut Miquel Tarradell, es 
tracta de continuar i consolidar el projecte iniciat durant el 
curs anterior a través de l'assignatura d'ètica amb la voluntat 
que l'actuació sigui assumida per part del centre amb 
autonomia, garantint-ne la seva continuïtat en el futur. 
D'altra banda, en Institut Doctor Puigvert, el projecte s'inicia 
per primer curs i es pretén realitzar-lo en el marc d'un 
projecte interdisciplinar.  El projecte inclou en la seva 
planificació la voluntat expressa de consolidació en el centre. 
En aquest sentit, cal destacar de manera específica, la 
possibilitat de crear una comissió d'igualtat de gènere en els 
instituts participants. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Visibilitzar la cadena global de cures a la ciutat de 
Barcelona 

Anual 

INTERED CATALUNYA ONGD Pressupost: 27.965,37 EUR 
Descripció del projecte:  Visibilitzar la cadena global de cures 
i reconèixer el treball de les cures per al sosteniment de la 
vida, ressaltant el desigual impacte que té l'organització social 
en la que vivim, i la corresponsabilitat de l'Estat i la ciutadania 
amb les necessitats globals, des del protagonisme de les 
dones i de la ciutadania en la consecució de canvis socials, 
impulsant processos d'apoderament per avançar en la 
participació i incidència política. Treballara amb 122 persones 
directament (dones 100D/22H), d’entitats feministes, de 
dones immigrants, voluntàries, usuaris/es d’espais 
municipals, amb impacte en 3500 persones (2450D/1050H) i 
amb les següents actuacions:  
1. Processos amb dones migrades d’autodiagnosis i cadena 
global de cures a Barcelona (amb les conseqüències globals). 
2. Formació adreçada a l’apoderament de persones del tercer 
sector, i sensibilització de la ciutadania entorn a la cadena 
global de cures, equitat de gènere i drets globals.  
3. Elaboració d’una agenda política sobre necessitats de 
dones migrants i reunions amb els partits polítics, per 
aconseguir acords. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Joves actuant per desconstruir la concepció social i 
cultural de genere 

Anual 

INTERED CATALUNYA ONGD Pressupost: 19.158,66 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte d'Aprenentatge Servei 
"Joves actuant per desconstruir la concepció social i cultural 
de gènere" pretén impulsar un procés socioeducatiu integral i 
comunitari amb enfocaments de coeducació i pedagogia de 
les cures. A partir dels processos de formació - reflexió - acció, 
treballarà amb professorat i alumnes de dos centres 
educatius: Institut la Sedeta i la Salle de Gràcia. El projecte 
neix d'una diagnosi feta en els cursos 2017 - 2018 als 
mateixos centres educatius i on sorgeix la necessitat de 
treballar envers la vulneració de drets que existeixen cap a la 
dona.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Xarxa activa de joventut per la igualtat Pluriennal 
PLATAFORMA CONTRA VIOLÈNCIES DE GÈNERE Pressupost: 44.649,05 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte té com objectiu la 
sensibilització, conscienciació i formació de joves, nois i noies, 
de 12-17 anys, en temes de igualtat, prevenció de la violència 
masclista, mitjançant la consolidació i el seguiment de la 
Xarxa activa de joventut per la igualtat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Teixim barris igualitaris des de les aules Anual 
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE 
GÈNERE 

Pressupost: 20.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  El present projecte parteix de la 
necessitat d'implicar a la ciutadania en la lluita per la 
construcció d'una societat més igualitària. Durant el procés, 
es proporcionaran recursos (a l'equip docent) per aplicar la 
perspectiva de gènere i intercultural als contingut curriculars. 
L'objectiu és que l'alumnat rebi els aprenentatges en el 
mateix període des de diverses matèries curriculars i, 
paral•lelament, des de les entitats agrupades, es facin 
formacions específiques sobre la construcció social dels rols 
de gènere en el context de la diversitat cultural, des de la 
interseccionalitat, revisant els diversos motius de 
discriminació, tant per raó de gènere com de cultura de 
procedència, així com les aportacions de cada cultura i la 
multiplicitat de possibilitats.  
A través de la metodologia APS, els i les alumnes podran 
aplicar els coneixements sobre perspectiva de gènere i 
intercultural, introduïts en diferents matèries curriculars 
(Aprenentatges) per a implementar-los realitzant (disseny, 
preparació́, execució́ i avaluació́) un seguit d’accions 
sensibilitzadores (Servei) al carrer, treballant en xarxa amb el 
teixit veïnal i associatiu del propi barri. L'objectiu és el de 
sensibilitzar i denunciar les relacions que sustenten la 
violència masclista des d’una perspectiva intercultural. 
Alumnat, professorat i entorn (entitats de barri, teixit 
associatiu, col•lectius, etc.) treballaran conjuntament des 
d'una una lògica comunitària per tal de transformar la realitat 
des de les aules cap al barri, i visibilitzant que tothom és 
responsable i pot aportar quelcom en pro de l’eradicació́ de 
les desigualtats socials per raó́ de gènere. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Objectiu Estratègic 4: Promoure el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Protecció per presència, rescat humanitari i 
comunicació d’emergència a la Mediterrània 

Anual 

FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) Pressupost: 497.020,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte té com a Objectiu 
General salvaguardar la integritat física i els drets de les 
persones migrants en perill imminent de mort en zona SAR 
(Search and Rescue) del Mediterrani.  
L’objectiu específic del projecte és protegir a persones 
migrants en risc de naufragi a les zones SAR al Mediterrani 
Central amb caràcter d’emergència humanitària i denunciar la 
situació de desprotecció dels Drets Humans que es viu al 
Mediterrani i a les fronteres.  
El projecte d’emergència s’articula en 3 eixos de treball, amb 
els que s’espera assolir 3 resultats. 
• R1: Protecció per presència: ESTAR.   
Estar presents a la zona SAR i ser visibles és un element de 
dissuasió per possibles violacions dels drets humans i una 
garantia de protecció per les persones que s’hi troben. 
• R2: Protecció per acció: RESCATAR 
Rescat de persones en perill de mort en aigües SAR i 
desembarcament amb garanties de seguretat 
• R3: Comunicació d’emergència: VISIBILITZAR I DENUNCIAR 
Visibilitzar la situació actual de desprotecció dels drets de les 
persones migrants en trànsit pel Mediterrani i les fronteres. 

CONVENI 

Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el 
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics, 
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals. 
Zona geogràfica Mediterrània Mediterrània 
 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT 
UNIVERSITAT DE BARCELONA PER AL PROJECTE VISA X 
ESTUDIANTS REFUGIATS. VIES SEGURES I 
ALTERNATIVES X ESTUDIANTS /ES REFUGIATS/ES 

Pluriennal 

FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB Pressupost: 80.000,00 EUR 
Descripció del projecte: Es tracta d'un projecte de continuïtat 
que té per finalitat proporcionar una via segura perquè 
estudiants provinents de zones en conflicte puguin continuar 
els seus estudis de grau o màster a Barcelona amb la 
realització d'un curs de transició. El projecte inclou 
acompanyament psicosocial, allotjament i també 
assessorament per a la inserció laboral de l'alumnat 
participant. 

CONVENI 

Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el 
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics, 
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

El dret de refugi i asil a Barcelona Anual 
ASSOCIACIÓ DE PERIODISME FORA DE QUADRE Pressupost: 28.530,28 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest 2018 es compleixen 50 anys 
de la independència de Guinea Equatorial d'Espanya, un 
període durant el qual Barcelona va exercir de metròpoli 
colonial. La intenció d’aquest projecte es donar a conèixer el 
passat colonial de la ciutat i, a la vegada, la situació de les 
persones equatoguineanes que han demanat refugi al nostre 
país, ja que Guinea Equatorial viu des de fa 39 anys sota el 
mateix règim dictatorial. 
Ens centrarem en l’escriptor més traduït del país, Juan Tomás 
Ávila Laurel, desconegut per la ciutadania barcelonina, 
malgrat que s’hi refugia des del 2011, quan va emprendre una 
vaga de fam. La seva obra serveix per entendre millor la 
situació actual i generar esperit crític. El projecte girarà al 
voltant del documental “Juanto: l’escriptor d’un país sense 
llibreries” (encara inèdit), i es dinamitzarà a través d’un web 
específic que inclourà 3 càpsules audiovisuals, informació 
actualitzada sobre el país, una maleta educativa i un espai de 
diàleg i debat. Tindrà 115.000 usuaris únics i el doble de 
persones ho coneixeran per xarxes. Es promouran almenys 12 
actes on hi assistirà una mitjana de 100 persones. Es 
demanarà la llibertat del dibuixant de còmic Ramon Esono, 
empresonat des de setembre de 2017. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Les maras i el dret d'asil: La pèrdua del valor de la vida Anual 
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT Pressupost: 49.644,60 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte “Les maras i el dret d’asil: 
la pèrdua del valor de la vida” pretén, davant de l’augment 
d’arribades a la ciutat de Barcelona de persones de Centre-
Amèrica fugint de la violència de les maras, donar a conèixer 
a la ciutadania aquesta realitat com a causa de desplaçament 
forçat, així com a motiu per sol•licitar la protecció 
internacional, d’acord amb les Directrius de l’ACNUR de 2016. 
Així mateix vol promoure una visió crítica i transformadora de 
les situacions de violència i desigualtats, i per això es donarà a 
conèixer l’origen i les causes que han dut a països com 
Hondures, El Salvador i Guatemala a aquesta situació de 
violència estructural així com la nostra co-responsabilitat en 
aquestes causes. 
A més a més, es pretén també visibilitzar les dificultats i 
reptes en l’accés i la garantia del dret d’asil a casa nostra així 
com en el procés d’acollida i inclusió que afronten les 
persones que han fugit d’aquest tipus de violència i el nostre 
rol com a ciutadà/na per tal que Barcelona continuï sent una 
ciutat inclusiva, acollidora i respectuosa dels drets humans. 
Per últim, pretén ampliar la noció de persones refugiades a 
altres realitats menys conegudes, com és el cas de les maras 
per tal de neutralitzar mites i rumors sobre qui són i qui no 
persones refugiades. 
Tot això s’assolirà a través d’una multiplicitat d’actuacions 
(web, projecció documental, exposició fotogràfica, jornada 
internacional de formació, roda de premsa) que engloben les 
4 línies de l’EJG: recerca, educació, sensibilització i incidència. 
Així mateix, el projecte s’adreça a diferents sectors de la 
població: ciutadania, universitats, institucions, entitats, 
mitjans de comunicació i població desplaçada forçosament 
multiplicant així l’impacte del projecte. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Un viatge que no acaba mai? Somnis i expectatives de 
les filles de migrades 

Anual 

ENTREPOBLES Pressupost: 48.062,28 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte té com objectiu 
millorar les capacitats i eines de la societat civil organitzada 
per esdevenir diversa i acollidora, especialment de les 
persones d’origen migratori a Barcelona, donant veu als seus 
fills i filles protagonistes de la construcció de la 
interculturalitat. 
Sumar esforços, a les iniciatives de l'Ajuntament, CMIB, 
organitzacions i plataformes, donant veu a aquests joves i 
infants, a les seves demandes i somnis, i reforçar la 
construcció́ d’un discurs basat en la interacció́ i el 
reconeixement mutu, per a la construcció́ d’una ciutat vivible 
que garanteixi la plena ciutadania, independentment de 
l'origen o situació́ administrativa 
S’ha dissenyat una estratègia en agrupació́ entre una entitat 
experimentada en educació́ emancipadora, Entrepobles, i una 
en la comunicació́ solidaria, Sicom, per a la generació́ d’opinió́ 
i la creació́ d’espais de relació́ entre entitats, a traves de: 
- Sensibilitzar a la ciutadania i mobilitzar, a partir d’eines 
formatives i divulgatives de la diversitat com un valor 
(documental, blog, teatre, ...) 
- Participació́ i coordinació́ en xarxes de Barcelona que 
defensen els drets de les persones (asil, refugi, feminismes,...) 
i agendar la necessitat d’introduir la interculturalitat com a eix 
de treball comú́. 
- Incidir als mitjans de comunicació́, i promoure missatges 
basats en la interculturalitat i feminisme. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Conflictes i refugi: comprendre les causes del 
desplaçament forçat 

Anual 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB Pressupost: 28.501,28 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte busca incrementar 
la massa crítica de població barcelonina sensibilitzada i 
conscienciada (al nivell personal-comunitari) sobre el 
desplaçament forçat, els drets de les persones refugiades i la 
importància de l’acollida i generar coneixement sobre els 
conflictes armats com causa del desplaçament, amb 
perspectiva de gènere i interseccional. Per a tal fi, el projecte 
treballarà a través de tres línies d’actuació.  
Primer, la recerca sobre les causes dels conflictes armats i 
altres situacions de greu vulneració de drets humans que 
generen desplaçament forçat, i que es plasmarà en l’anuari 
Alerta 2019! Informe sobre conflictes i construcció de pau, 
per tal de millorar el coneixement sobre les causes del 
desplaçament.  
Segon, formació i sensibilització amb metodologies 
participatives i socioafectives sobre la conflictivitat armada i 
el refugi, a través de cicles d’espais formatius de diàleg als 
districtes de Nou Barris i Sant Martí, en coordinació amb 
actors dinamitzadors dels districtes i de l’àmbit del refugi i en 
coordinació amb el Consell de la Joventut de Barcelona, el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i l’Agència 
Catalana de la Joventut.  
Tercer, comunicació i difusió sobre els conflictes i els seus 
impactes, com el desplaçament, a través de diferents canals 
comunicatius, per tal de sensibilitzar i conscienciar, 
contribuint a desconstruir estereotips, i enriquir els discursos 
socials i mediàtics. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Projecte MAR: Migracions, Asil i Refugi a la Universitat Anual 
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS Pressupost: 29.998,62 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte MAR: Migracions, Asil i 
Refugi a la Universitat s’articula per augmentar i consolidar el 
coneixement de les  
causes profundes dels desplaçaments forçats i facilitar eines 
d’acció en clau de participació social en el context  
universitari de Barcelona, especialment a la UAB. De la 
mateixa manera, pretén incidir directament en la millora de 
les  
pràctiques universitàries en matèria d’acollida i d’abordatge 
acadèmic dels drets humans i els fenòmens migratoris,  
especialment davant la situació de vulneració de drets que 
pateixen les persones refugiades i migrants. Per a fer-ho  
possible, planteja una actuació global basada en la incidència 
curricular, la formació, sensibilització i mobilització dels i de 
les  estudiants  i comunitat universitària en general així com 
també la incidència institucional a nivell de sistema  
universitari català. 
El projecte es durà a terme al campus de la UAB i a la ciutat 
de Barcelona mitjançant una estratègia de treball en xarxa  
que aglutina facultats, professorat, estudiants, centres de 
recerca, entitats, oficines de cooperació universitària i altres 
actors universitaris clau, a més d’agents socials i de 
l’administració pública que intervenen en els processos de 
refugi i  
asil. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

[Rec]fugiades Anual 
JUSTICIA I PAU Pressupost: 18.062,56 EUR 
Descripció del projecte:  [Rec]fugiades és un projecte 
d'aprenentatge servei que Justícia i Pau i La Bretxa presenten 
conjuntament amb l'escola Mare de Déu dels Àngels del 
districte de Sant Andreu. L'objectiu és implicar als i les joves 
de 4t d'ESO en el disseny, implementació i avaluació d'una 
campanya de sensibilització sobre una necessitat social clau i 
emergent: la situació de les persones migrants, migrades, 
desplaçades i refugiades. La campanya contempla diferents 
possibilitats a l'hora de concretar-se, per exemple, en accions 
d'expressió escrita, artística o audiovisual. El treball sobre 
aquesta temàtica pretén contribuir a transformar les 
percepcions i actituds dels i les participants envers 
aprenentatges referits a competències en l'àmbit social de 
cultura i valors, així com també adquirir coneixements en 
relació a drets humans en relació al tema que ocupa. D'altra 
banda, el servei pretén incidir en els imaginaris i els 
estereotips dels i les joves de la comunitat a qui va dirigida la 
campanya. Aquesta tasca es proposa des d'una perspectiva 
interdisciplinària, en el marc de les assignatures de socials, 
religió i ètica. El projecte inclou i argumenta els diferents 
dinamismes pedagògics propis de la metodologia 
d'aprenentatge servei, alhora, detalla les activitats 
d'aprenentatge, servei i reflexió que l'han de concretar a la 
pràctica. El projecte també està clarament alineat amb el 
plantejament propi de l'Educació per a la Justícia Global i 
proposa una línia de treball replicable en altres centres. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Centres educatius antirumors Anual 
METGES DEL MÓN Pressupost: 19.985,07 EUR 
Descripció del projecte:  El Projecte que es presenta és en 
base a la metodologia d'Aprenentatge Servei, i vol contribuir 
a promoure la convivència intercultural a la ciutat de 
Barcelona, fomentant la cultura antirumors i busca 
sensibilitzar a la comunitat educativa sobre els drets de les 
persones i la perspectiva d'interculturalitat buscant la seva 
participació als barris com a agents antirumors sobre les 
persones nouvingudes. Per aconseguir-ho treballarem amb 4 
centres educatius de dos barris de Gràcia i dos barris de 
l'Eixample on realitzarem d'una banda accions formatives i 
acompanyament en la realització d'accions de serveis i 
sensibilització. Amb tres dels centres treballarem amb 
l'alumnat i les AMPAs. En un dels centres iniciarem el treball 
amb l'AMPA. Les AMPAs treballaran de manera conjunta al 
seu Districte, tant per la part de les formacions com per les 
accions de servei i sensibilització, potenciant així el treball en 
xarxa al barri i districte. Es buscaran també espais per 
compartir l'experiència amb les AMPAs dels diferents 
Districtes d'intervenció. Amb els centres educatius també es 
buscaran espais per compartir les experiències dels projecte 
entre els diferents centres participants, el que donarà als i les 
alumnes una visió més global del projecte. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la 
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar 
percepcions i actituds. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Suport als refugiats i desplaçats interns víctimes de 
diferents conflictes bèl·lics que viuen a Colòmbia i 
Etiòpia 

Anual 

PALLASSOS SENSE FRONTERES Pressupost: 15.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Oferir suport emocional a la infància 
refugiada i desplaçada que es troba en camps o nuclis urbans 
a Etiòpia i Colòmbia. L’objectiu específic és millorar l’estat 
anímic de la infància refugiada o desplaçada a través de la 
comicitat i les arts escèniques. 

CONVENI 

Objectiu específic 4.4: Impulsar la protecció i garantia dels drets dels infants. 
Zona geogràfica Altres Etiòpia i Colòmbia - Etiòpia i 

Colòmbia 
 



 

Objectiu Estratègic 5: Promoure la garantia de l’exercici dels drets humans i els drets 
dels pobles 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Garantías para defesnores/as de DDHH comprometidos 
con la paz 

Anual 

ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte busca l'enfortiment de 
les capacitats de les organitzacions de defensa de drets 
humans en el departament d’Antiòquia-Colòmbia, fent 
especial èmfasi en la tasca i el compromís dels/de les 
defensors/es de drets humans amb la construcció de la pau 
transformadora, amb enfocament diferencial de gènere i 
territorial. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Medellín, 

Antioquia 
 



 

Defensores en risc: acompanyament internacional a 
Colòmbia 

Anual 

ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU -IAP 
CATALUNYA 

Pressupost: 56.410,00 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte s'emmarca en la 
implementació dels Acords de Pau signats entre el govern de 
Colòmbia i les FARC i promou el dret a la pau com a condició 
prèvia i conseqüència de l'exercici dels drets humans. La 
voluntat del projecte és dur a terme prevenció, protecció i 
seguretat de líders i defensors de diferents organitzacions 
camperoles a quatre departaments de Colòmbia (Meta, Norte 
de Santander, Antioquia i Bolívar). 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia 
 



 

 

Espais decisoris del sistema multilateral i europeu de 
cooperació al desenvolupament 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB Pressupost: 26.000,00EUR 
Descripció del projecte:  El PEN Català coordina, des de l'any 
2007, el Programa Escriptor Acollit. Aquest programa, hereu 
de l’anterior Ciutats refugi impulsat pel Parlament 
Internacional d’Escriptors, té com a finalitat acollir durant un 
període de dos anys un escriptor o escriptora amenaçat. 

CONVENI 

Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
  



 

Acompañamiento de defensoras/es de DDHH en zonas 
urbanas de Colòmbia                  

Anual 

BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA Pressupost: 54.489,46 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Descripció del projecte:  Brigades Internacionals de Pau (PBI) 
busca protegir l'espai de treball de les persones defensores de 
Drets Humans mitjançant la presència i actuació d'equips 
d'observació internacional i acompanyament a Colòmbia. 
L'acompanyament forma part d'una estratègia de protecció 
integral (acompanyament físic, polític, mediàtic i psicosocial) i 
té com a fi assegurar que les persones defensores puguin 
realitzar i expandir la seva tasca per a la construcció de pau a 
Colòmbia. El projecte beneficiarà 227.397 persones de les 
quals el 51,2% són dones. L'àmbit territorial d'actuació són les 
ciutats de Bogotà, Barrancabermeja, Buenaventura, 
Bucaramanga, Medellín, Apartadó i comunitats en resistència 
al desplaçament forçat en àrees d'influència d'aquestes 
ciutats. 
PBI treballa des d'una perspectiva de protecció diferencial, 
fent especial atenció a la situació de les dones, comunitats 
indígenes i afrocolombianes, a causa de les particularitats de 
la violència de la qual són víctimes, analitzant aquests atacs 
per poder desenvolupar mecanismes de protecció específics. 
Pel que fa al treball de sensibilització i incidència, a Catalunya 
en general i a Barcelona en concret, consistirà a donar a 
conèixer, mitjançant almenys una publicació i una gira 
d'incidència, la situació de les defensores i defensors de 
DDHH a Colòmbia. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Bogotà i altres 

ciutats 
 

  



 

Programa Municipal d'Acollida Temporal de Persones 
Defensores de Drets Humans 

Pluriennal 

TAULA PER MÈXIC Pressupost: 115.627,21 EUR 
Descripció del projecte:  El programa municipal d’acollida 
temporal de persones defensores de drets humans, adreçat a 
periodistes mexicans amenaçats, té per objectiu facilitar 
l’estada a Barcelona d’aquests persones per tal de donar-los 
un respir i reforçar les seves capacitats personals i 
professionals per afrontar la seva situació de risc, alhora que 
es visibilitza la seva situació i s’internacionalitza la seva causa.  

CONVENI 

Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
  



 

MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI DE 
CATALUNYA. La plataforma de difusió dels cinemes 
àrabs a Barcelona i Catalunya(2018-2019)" 

Pluriennal 

SODEPAU, SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I 
LA PAU 

Pressupost: 50.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte consisteix en donar 
suport a La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de 
Catalunya, que ha esdevingut la plataforma principal a partir 
de la qual es vertebra la difusió dels cinemes àrabs a la ciutat 
de Barcelona i altres activitats vinculades, com el treball amb 
joves a instituts del Raval, i apropar la mostra que es realitza a 
la Filmoteca de Catalunya a les associacions del barri per 
implicar-les en el projecte. 

CONVENI 

Objectiu Estratègic 5.2: Contribuir a l’enfortiment dels pobles a través de l’educació 
intercultural i plurilingüe, així com de la recuperació i divulgació de la seva cultura. 
Zona geogràfica Barcelona Espanya - Barcelona 
 

  



 

Teixint xarxes amb Amèrica Llatina per la cura dels 
drets de totes i tots 

Pluriennal 

ASOC. ENTREPUEBLOS DE BARCELONA Pressupost: 46.427,47 EUR 
Descripció del projecte:  El programa pretén promoure a la 
nostra ciutat el coneixement, la iniciativa i la incidència 
ciutadana per a la protecció de defensors/es de DDHH 
enfront la criminalització de l’exercici dels seus drets, a través 
de potenciar sinèrgies entre entitats, col·lectius i 
administracions públiques. Es tracta de promoure polítiques 
públiques enfocades a mitigar els efectes, enfrontar les 
causes estructurals i promoure la coherència de polítiques 
sobre les vulneracions del dret a defensar drets. Un dret que 
també hem de defensar a casa nostra. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.3: Impulsar el reconeixement, el respecte, la protecció i la garantia dels 
drets humans des de les ciutats i la utilització de l’enfocament basat en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Aportar a un modelo de ciudad basado DDHH, equidad 
de género y cultura paz 

Pluriennal 

ENTREPOBLES Pressupost: 85.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Mitjançant tres estratègies creatives 
i innovadores s'incidirà en la presa de consciència personal i 
col•lectiva i en la sortida de les violències i mobilitzar-se en 
defensa dels DDHH per a construir la convivència ciutadana. 
Les tres estratègies estan lligades entre i i es potencien 
mútuament, generant participació social amb propostes de 
transformació. Es sistematitzarà la feina amb un vídeo per a 
difrondre a altres organitzacions. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.3: Impulsar el reconeixement, el respecte, la protecció i la garantia dels 
drets humans des de les ciutats i la utilització de l’enfocament basat en drets humans. 
Zona geogràfica Amèrica Nicaragua - Matagalpa 
 



 

Per la defensa de la pau i el respecte dels drets humans 
a Colòmbia 

Anual 

ASSOCIACIÓ PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA 
COLÒMBIA 

Pressupost: 30.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte de La Taula “Per la 
defensa de la pau i el respecte dels drets humans a Colòmbia” 
té com a objectiu contribuir des de Barcelona i Catalunya a 
l’acompanyament internacional de l’Acord de Pau a Colòmbia 
i enfortir els esforços internacionals de protecció dels drets 
humans en aquest país. 
Per dur-lo a terme, La Taula treballarà per augmentar 
l'eficàcia de la seva incidència social i mediàtica per tal de 
mobilitzar la ciutadania i institucions barcelonines i catalanes 
en la defensa de la pau i el respecte als drets humans a 
Colòmbia. 
Aquest objectiu buscarà resultats als dos eixos temàtics de 
treball tradicionals de la Taula:  
• D'una banda,  el procés d’implementació de l’Acord de Pau 
és objecte d’interès i/o suport per part de les institucions, la 
ciutadania i els mitjans de comunicació de Barcelona i 
Catalunya. 
• - D'una altra, la protecció de les persones defensores dels 
drets humans a Colòmbia s’inclou en l’agenda institucional i 
social de Barcelona i Catalunya. 

CONVENI 

Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos 
de consolidació dels drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Kalimat: Acción global en los barrios de Tánger para la 
promoción de Derechos 

Pluriennal 

CASAL INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL Pressupost: 73.546,44 EUR 
Descripció del projecte:  La proposta té com a objectiu 
millorar la cohesió social en els barris desfavorits de la ciutat 
de Tànger, promovent i defensant l’exercici dels drets dels 
habitants, mitjançant un dispositiu comunitari d’incidència i 
sensibilització. Amb la col·laboració de 3 associacions locals es 
portarà a terme una intervenció de proximitat en 3 barris de 
Tànger mitjançant una xarxa d’Agents de Desenvolupament 
Territorial, que facilitarà l’accés de la població als seus drets i 
als serveis bàsics  en el sector de l’educació, salut, formació i 
ocupació. En paral·lel, el projecte facilitarà la creació d’una 
plataforma associativa d’incidència i comunicació, Kalimat, 
gestionada per les 3 associacions contraparts, amb el fi de 
mobilitzar i reforçar el sector associatiu. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos 
de consolidació dels drets humans. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Tànger 
 

 

  



 

VII Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet Anual 
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET Pressupost: 12.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte que presenta la Casa del 
Tibet consisteix en diverses activitats emmarcades en el VII 
Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet, amb la participació 
de destacades personalitats internacionals del món de la 
cultura, de la pau i dels drets humans. 

CONVENI 

Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos 
de consolidació dels drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
  



 

SALUT, DRETS I ACCIÓ - Gènere i Salut 
#LaPitjorEpidèmia 

Anual 

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 29.912,97 EUR 
Descripció del projecte:  La campanya Salut, Drets, Acció 
(SDA) proposa des de l’any 2010 el cinema, el debat i la 
comunicació crítica i transformadora com a eines per 
sensibilitzar al voltant de les causes que impedeixen la 
garantia del dret a la salut al món. Es vol seguir transmetent a 
la ciutadania barcelonina i catalana la idea de que la lluita pel 
dret a la salut és una lluita política global que ens afecta a 
totes, i que implica per sobre de tot acabar amb la desigualtat 
al món, la pitjor epidèmia que existeix en salut. Perquè la 
salut no és la simple absència de malaltia, i està totalment 
condicionada pels determinants socials que ens fan viure 
d’una manera o una altra. El 2019 volem centrar-nos en la 
desigualtat de gènere, sostenida en el model capitalista i 
patriarcal, que s’estén a tots els àmbits de la vida i arreu del 
món i que provoca problemes de salut en les dones injustos i 
evitables. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos 
de consolidació dels drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Educació en Drets Humans: pràctica local construint 
Ciutadania Global 

Anual 

ASSOCIACIÓ D´EDUCADORS EN DRETS HUMANS - 
AHEAD 

Pressupost: 22.390,28 EUR 

Descripció del projecte:  EI projecte contribueix aI 
desenvolupament de competències dels educadors/es de 
BarceIona per taI de ser agents de canvi i promoure l'educació 
en drets humans (EDH) construint Ciutadania gIobaI des de Ia 
pràctica d'accions educatives en l'àmbit IocaI. L'EDH incorpora 
aI coneixement i comprensió, Ia defensa i Ia protecció deIs 
principis bàsics de dignitat humana i justícia gIobaI. I això ho 
fa a través d'actituds i pràctiques efectives de ciutadania 
gIobaI en Ies seves dimensions cuIturaIs, sociaIs, polítiques, 
econòmiques i ambientals des de Ia perspectiva de gènere. 
Les principaIs actuacions deI projecte son:  
1. Curs de Ciutadania GIobaI a través de I'EDH per a 
educadors/es amb metodologia participativa i vivenciaI;  
2. Mentoratge presencial i dinamització de Ia comunitat 
educativa en Iínia per compartir reptes i pràctiques d'EDH  
3. Disseny i execució de pràctiques IocaIs construint 
Ciutadania GIobaI des deI sector educatiu (formaI i no-formaI) 
4. Trobada d'intercanvi de bones pràctiques i de reflexió 
sobre eIs reptes i eI roIs dels educadors/es en EDH construint 
Ciutadania GIobaI;  
5. Presentació i entrega d’exemplars deI ManuaI Petit 
Compass a centres educatius i entitats interessades en 
impIementar pràctiques IocaIs construint Ciutadania GIobaI 
Es tracta d'un projecte de continuïtat dins eI marc 
programàtic i d'estratègia de I'entitat que s'enriqueix deIs 
aprenentatges i sinergies d'anteriors projectes d'educació en 
drets humans. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.5: Promoure l’educació en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Fes! Festival - Cinema i Drets Humans  Anual 
CONNECTATS SCCL Pressupost: 14.408,79 EUR 
Descripció del projecte:  Fes! Festival és un procés de 
sensibilització, coneixement i observació crítica de la realitat 
amb joves. Mitjançant el visionat i anàlisi de curtmetratges 
documentals, promou una consciència sobre les causes que 
provoquen desigualtats i conflictes al món, connectant l'acció 
local amb la seva dimensió global. Fes! Festival vol que els 
joves puguin gaudir de manifestacions cinematogràfiques 
diverses que els ajudin a comprendre les causes de la 
injustícia al món i els inspirin a protagonitzar iniciatives per a 
la millora de les condicions de vida, la dignitat humana i la 
justícia global. 
La proposta, que s’insereix dins l’itinerari curricular dels 
instituts participants, vincula alumnes i docents en el 
desenvolupament d’un servei de sensibilització en un centre 
cultural de proximitat amb un objectiu d’impacte comunitari 
ampli. Durant diverses setmanes, quatre grups d'alumnes de 
4t d'ESO de dos instituts ideen, programen, planifiquen i 
produeixen un festival de cinema de Drets Humans, 
organitzat de forma col•laborativa, dirigit a altres joves de la 
seva comunitat. El festival s'implimentarà en un centre 
cultural de proximitat amb un objectiu d'impacte comunitari 
ampli.  
Aquest projecte d'ApS pretén estimular l’activisme social 
juvenil de Barcelona en defensa dels Drets Humans i el bé 
comú, aportant eines de debat i reflexió que contribueixin al 
canvi d'actituds i pràctiques que han de fer possible un jovent 
crític, responsable i compromès amb la transformació social. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.5: Promoure l’educació en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Conveni entre el CJB i l'Ajuntament per al Programa 
Pau i Cooperació 2018-2019 

Pluriennal 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA Pressupost: 40.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  L'objecte d'aquest conveni és el 
Programa Pau i Cooperació 2018-2019 que té els objectius 
següents: 
-Potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil 
de Barcelona i els països del mediterrani.  
-Promoure l'enfortiment de democràcies local. 

CONVENI 

Objectiu específic 5.5: Promoure l’educació en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Imagina i conta l'Índia Anual 
FUNDACIO VICENTE FERRER Pressupost: 28.530,28 EUR 
Descripció del projecte: Contribuir a generar espais de 
reflexió crítica entorn les desigualtats de gènere, la pobresa i 
les relacions Nord-Sud des d’un enfocament de valors i 
justícia social a les escoles de primària de la ciutat de 
Barcelona mitjançant la IV edició del Festival Literari Imagina 
l’Índia. A més, aquests espais de reflexió es traslladaran a la 
població general del barri de Poblenou al districte Sant Martí, 
on està previst un seguit d’activitats lúdiques on nens i nenes 
i la gent gran del barri seran els i les protagonistes, però a les 
quals també es convidarà la resta del teixit social del barri a 
ser partícips. Tots ells seran agents actius al projecte, el que 
afavorirà que adquireixin un major de grau de conscienciació 
envers les desigualtats i una transformació d’actituds a favor 
de la justícia global.  
Per assolir aquest objectiu, la proposta que hem dissenyat 
preveu les següents actuacions: 
1. IV Festival literari Imagina India a centres d’educació 
primària de Barcelona 
2. Pla d’acció comunitari al barri del Poblenou que inclou 
tallers i sessions de contacontes, clubs de lectura, exposició i 
projeccions audiovisuals a dues biblioteques i dos casals de 
gent gran. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.5: Promoure l’educació en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Drets en acció Anual 
INSTITUT DIVERSITAS SCCL Pressupost: 8.670,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte està basat en la 
sensibilització i consisteix en la creació col•lectiva d'una peça 
de teatre que posi en evidència una vulneració de drets o 
situació de discriminació de la qual els i les adolescents siguin 
conscients que existeix en el seu entorn, com ara la violència 
masclista o la discriminació de les persones amb identitats o 
expressions de gènere no normatives, entre d'altres. Un dels 
objectius d'aprenentatge del Projecte és que siguin els propis 
participants qui identifiquin aquesta problemàtica a través de 
metodologies de diagnosi o observació del seu entorn. El 
servei consistirà en la representació d'aquesta peça de teatre 
davant altres membres de la comunitat escolar (alumnat, 
professorat, pares i mares, barri) acompanyada d'un debat 
sobre el tema en qüestió que, per una banda, denunciÏ la 
vulneració de drets, i, per una altra, ofereixi criteris que 
permetin trobar diferents vies de resolució. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 5.5: Promoure l’educació en drets humans. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Objectiu Estratègic 6: Protegir el drets humans de les persones en situacions 
d’emergència 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Assegurar la protecció i l'accés a la salut de la població 
afectada a la Franja de Gaza. 

Anual 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP Pressupost: 49.857,08 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte, que s’executa per part 
d'ACP amb l’organització local Palestinian Medical Relief 
Society (PMRS), és una intervenció d'emergència que tracta 
de protegir i rehabilitar a més de 2.000 persones afectades 
pels atacs de l´exèrcit israelià en el context de les protestes 
que el poble palestí va iniciar el passat 30 de març de 2018 
amb la Gran Marxa del Retorn per reclamar el dret de les 
persones refugiades palestines a tornar a les seves llars (dret 
reconegut en la Resolució 194 de NNUU al 1948). 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.1: Contribuir a la reconstrucció, rehabilitació i regeneració de zones 
urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Franja de Gaza 
 



 

Suport a la crida revisada de la Mitja Lluna Roja 
Palestina (MLRP) per l’atenció sanitària urgent als 
Territoris Palestins (Franja de Gaza i Cisjordània) de les 
persones afectades per la Gran Marxa del Retorn 

Anual 

CREU ROJA Pressupost: 50.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  En resposta a l’escalada de violència 
als territoris Palestins, la MLRP va llançar una crida (en data 
27/04/2018, revisada a l’agost de 2018), sol·licitant 6,3 
milions de $US per garantir les prestacions d’emergència 
mèdica i l’atenció mèdica primària i secundària a la població 
palestina afectada per la resposta de les forces israelianes a la 
Gran Marxa del Retorn. Es preveu que 1,9 milions de 
persones de la Franja de Gaza (FdG) i de Cisjordània, es 
veuran beneficiades en part per les accions desenvolupades 
amb el suport a la Crida de la MLRP. El present projecte 
contribuirà a donar suport a aquesta crida global.  
L’objectiu específic del projecte és garantir la prestació de 
serveis de salut de la MLRP a la població víctima de la 
resposta de les autoritats d’Israel a la Gran Marxa del Retorn 
a la Franja de Gaza i Cisjordània.  
El projecte consisteix en l’adquisició, distribució i recepció de 
material mèdic d’un sol ús i medicaments per tal d’assegurar 
el funcionament dels hospitals, centres d’atenció primària i 
serveis mòbils de salut de la MLRP a la FdG i a les zones 
afectades de Cisjordània. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.1: Contribuir a la reconstrucció, rehabilitació i regeneració de zones 
urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Franja de Gaza i Cisjordània 
 



 

Salud, Género y Desplazamiento RDC Pluriennal 
FARMACEUTICS MUNDI Pressupost: 70.228,20 EUR 
Descripció del projecte: L’acció té com a objectiu específic 
rehabilitar les condicions de salut de la població afectada per 
l’activitat armada a Beni promocionant els Drets Sexuals i 
Reproductius (DDSSRR) de Víctimes de Violència Sexual (VVS), 
Població Desplaçada Interna (PDI), dones i menors de 5 anys i 
garantint l’accés a una assistència imparcial de les necessitats 
de salut, prestant especial atenció als efectes diferenciats de 
la crisi en els grups en situació més vulnerable, que tenen més 
riscos  de patir violència, major incidència d’ETS, VIH i 
malalties prevenibles, així com més obstacles a l’accés a la 
salut. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.1: Contribuir a la reconstrucció, rehabilitació i regeneració de zones 
urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà. 
Zona geogràfica Àfrica RDC - Municipi de Beni, Kivu 

Norte 
 



 

Vacances en Pau Pluriennal 
ACAPS – FED. D´ASSOC. CATALANES AMIGUES POBLE 
SAHRAUI 

Pressupost: 25.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  Facilitar que nens i nenes dels 
campaments sahrauís a Tindouf siguin acollits per famílies 
catalanes durant els mesos de juliol i agost, facilitant que 
aquests infants tinguin la possibilitat de passar les vacances 
en un entorn diferent als campaments de refugiats, tinguin 
accés a una atenció sanitària de qualitat, una dieta 
equilibrada i nutritiva. 

CONVENI 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Protecció i assistència d’emergència a la població 
desplaçada al Iemen 

Anual 

COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB 
ACNUR 

Pressupost: 150.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte té com a objectiu general 
contribuir al procés de protecció internacional dels desplaçats 
i desplaçades internes en el Iemen, assegurant l’accés a 
serveis d’ emergència i té com a objectiu específic proveir a la 
població desplaçada iemení (4.800 persones en assentaments 
informals de les governatures de Al-Hudaydah y Sana’a) de 
tendes de refugi i articles no alimentaris bàsics d’emergència 
segons estàndards internacionals i en quantitats suficients per 
al seu us domèstic. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Mediterrània Iemen - Al-Hudaydah i San'a 
 



 

Lluita contra la violència sexual i la discriminació 
socioeconòmica de les dones a la República 
Democràtica del Congo (RDC) 

Pluriennal 

COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB 
ACNUR 

Pressupost: 60.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  Reducció de la incidència de la 
violència sexual i de gènere i empoderament socioeconòmic a 
llarg termini de les dones en els camps de refugiats 
centreafricans de les províncies del Nord i Sud Ubangui. 

CONVENI 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica RDC  
 



 

Aumento de la resiliencia contra la malnutrición en las 
Zonas de Salud de Bagata y Nioki, provincias de Kwilu y 
Mai Ndombe, mediante actividades de seguridad 
alimentaria y diversificación de los medios de vida, 
RDC. 

Pluriennal 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Pressupost: 68.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte promou i acompanya la 
sembra de tres cultius (soja, blat i cacauet) a l'àmbit 
comunitari i hortalisses a nivell de la llar, amb la finalitat de la 
seva distribució entre les famílies, la venda i la selecció de 
llavors per a l'estació següent. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica RDC - Bandata i Nioki 
 



 

Asistencia a la población refugiada urbana en Nairobi 
(Kenia) y refuerzo de los servicios de atención a la salud 
en el asentamiento de Eastleigh South priorizando la 
protección y promoción de los DSR de mujeres, niñas y 
niños. 

Pluriennal 

FARMACÉUTICOS MUNDI Pressupost: 68.577,06 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a enfortir la capacitat de 
resiliència de la població refugiada urbana en l'assentament 
informal d'Eastleigh South, Nairobi, amb la provisió 
d'assistència sanitària i èmfasi en la promoció dels DSR i en 
les condicions de salut de dones i infants. El projecte s'articula 
al voltant del desenvolupament de tres línies estratègiques:  
1. millora de les capacitats d'assistència i operativitat dels 
serveis locals de salut amb èmfasi en l'atenció a la salut 
maternoinfantil i la SSR. 
2. assistència bàsica en salut a la població refugiada, 
especialment en les dones embarassades i / o lactants i la 
població infantil menor de cinc anys. 
3. protecció davant les greus vulneracions dels DSR que 
pateixen les dones i les nenes refugiades en els assentaments 
informals combinant activitats de sensibilització comunitària 
per al canvi de comportaments i accions encaminades a la 
restitució dels drets de les víctimes. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica Kenya - Nairobi 
 



 

Atenció d'emergència a les qüestions específiques de 
gènere i edat en els assentaments de població 
refugiada sud-sudanesa del nord d'Uganda 

Anual 

FARMACEUTICS MUNDI Pressupost: 80.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Atenció d'emergència a les 
qüestions específiques de gènere i edat en els assentaments 
de població refugiada sud-sudanesa del nord d'Uganda. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica Uganda - Districte Adjumani 
 



 

Suport d’emergència en el marc de la crisi sociopolítica 
a Nicaragua: un lloc segur per a les nenes, adolescents i 
dones joves del municipi de Puerto Cabezas, Bilwi. 

Anual 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 52.121,56 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte del  FCCD  s’executarà a 
la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord de Nicaragua (RAAN) 
una de les zones més empobrides del país, on l’impacte de la 
crisi sociopolítica actual a Nicaragua està sent més 
determinant donat que s’ha afeblit el ja exigu flux de suport 
institucional del Govern a les administracions  públiques 
locals responsables de prestar els serveis bàsics d’atenció 
social  
Per a l’execució del projecte, el FCCD  comptarà amb el soci 
local Movimiento de Mujeres Nidia White (MMNW), 
organització sense afany de lucre, que té entre els seus 
objectius, l’acció comunitària amb enfocament intercultural 
per disminuir la discriminació que pateixen  les dones, les 
adolescents i les  nenes per la seva condició ètnica i de 
gènere, la ubicació geogràfica i la situació de pobresa que les 
fa especialment vulnerables a la violència masclista, a l’ 
explotació sexual i al  risc  de caure sota les xarxes criminals 
de tràfic d’éssers humans. 
La proposta té com a objectiu general consolidar la protecció 
de les nenes, les  adolescents i les dones víctimes de violència 
sexual en el  context de crisi sociopolítica i econòmica  de 
Nicaragua, garantint l’atenció mèdica i psicosocial a  l’alberg 
La Esperanza en condicions de seguretat. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Amèrica Nicaragua - Puerto Cabezas 
 



 

Resposta a crisi humanitària al Nord de Senegal: suport 
a les escoles durant la inseguretat alimentària de 2018-
2019 a la regió de Matam. 

Anual 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost: 100.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  En un context d'escassetat 
alimentària aguda en la regió de Matam, al Nord de Senegal, 
el projecte proporciona suport a 6 escoles de primària per fer 
front a la crisi humanitària, millorant la seguretat alimentària 
de 1.650 alumnes de primària. El projecte inclou dos línies 
d'actuació: 
1. Reactivació o establiment de les cantines escolars en 6 
escoles, que inclou obres de rehabilitació per habilitar 
cantines (menjador i cuines) en les escoles per a que es 
puguin preparar àpats en condicions, i suport en productes 
alimentaris, per alimentar l’alumnat de les escoles durant els 
dies de curs escolar reforçant la dieta de 1650 alumnes alhora 
que s’estimula l’assistència i permanència a l’escola 
d’aquests.  
2. Educació i sensibilització de l’alumnat i dels equips 
pedagògics sobre la diversitat alimentària per millorar la 
seguretat nutricional, incloent la creació d’horts escolars que 
permetin disposar d’aliments en les escoles alhora que es 
desenvolupa un ensenyament pràctic en l’àmbit nutricional 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Matam 
 



 

Crisi migratòria centreamericana. Assistència 
humanitària, protecció i atenció a les causes de la 
migració massiva de població centreamericana 

Anual 

INTERMÓN OXFAM Pressupost: 100.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  La intervenció que planteja 
Intermón-Oxfam, en aliança amb sòcies locals (ASEDECHI, 
ASEDE, COCIGER, etc.) consisteix, per una banda, a oferir 
alimentació, refugi i primera atenció mèdica a població en 
trànsit,  així com millorar la seguretat de les rutes per evitar 
l’explotació sexual i el tràfic d’essers humans. D’altra banda, 
en la zona del Corredor Seco es pretén reconstruir els mitjans 
de vida a les zones rurals afectades per la canvi climàtic i 
assegurar l’alimentació a les famílies més vulnerables, evitant 
així, que s’afegeixen a al caravana d’emigrants. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Amèrica Guatemala - Fronteras de 

Tecún Umán i el Carmen (San 
Marcos); frontera de Agua 

Caliente (Chiquimula);  
fronteras de El Florido i La 

Hachadura (Jutiapa) 
 



 

JUZOOR-Raíces: Mejora de la accesibilidad a los 
servicios públicos de salud mental 

Pluriennal 

METGES DEL MÓN Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Millorar l'accessibilitat als serveis 
públics de salut mental i la seva capacitat institucional, per 
proporcionar serveis de qualitat a la infància i la joventut a la 
ciutat de Gaza. Participaran tant professionals, institucions i 
organitzacions, del sector sanitari, educatiu, del tercer sector, 
així com les famílies, ja que són claus per a la consecució dels 
resultats que planteja el projecte. Es pretenen aconseguir 
quatre resultats:  
1. Incrementar les capacitats per detectar, atendre i referir 
casos en matèria de salut infanto-juvenil en Atenció Primària. 
2. Millorar l'abordatge comunitari de la xarxa d'atenció a salut 
mental infanto-juvenil.  
3. Incrementar la capacitat dels Centres de Salut Mental per 
avaluar, diagnosticar i tractar casos.  
4. Incrementar el coneixement i la conscienciació a la societat 
balear sobre la situació de que viu a Gaza. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Gaza 
 



 

Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions 
que han patit o que poden patir catàstrofes. 

Pluriennal 

PALLASSOS SENSE FRONTERES Pressupost: 62.637,00 EUR 
Descripció del projecte:  Millorar l’estat anímic de la infància 
refugiada o desplaçada a través de la comicitat i les arts 
escèniques. Les activitats (espectacles o intervencions 
individualitzades) es realitzen a Burkina Faso - Bobo-
Dioulasso. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Àfrica Burkina Faso - Bobo-

Dioulasso 
 



 

Accés a la salut per a la infància siriana i les seves 
famílies afectades pel conflicte 

Anual 

UNICEF COMITÉ CATALUNYA Pressupost: 75.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Facilitar l'accés a la salut als infants 
sirians i les seves famílies, a través del centres sanitaris 
d'atenció primària proveïts de subministraments mèdics i 
medecines essencials i de clíniques mòbils. 
En la mesura en què l’accés i les condicions del context ho 
permetin, el focus d’UNICEF serà arribar a aquelles zones més 
remotes o assetjades (com són Alep o Homs), mitjançant 
clíniques mòbils, on les necessitats són molt més grans i l’ajut 
humanitari que arriba és escàs o irregular. Es contempla 
també la distribució de 2 kits bàsics de salut en emergències 
per a 20.000 persones, 50 kits pediàtrics per a 1.250 infants i 
20 kits de parts per 1.000 dones embarassades. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o 
que poden patir catàstrofes. 
Zona geogràfica Mediterrània Síria 
 



 

Objectiu Estratègic 7: Fomentar la cultura de la pau i la no-violència 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Enfortir el criteri d'inclusivitat en el turisme 
responsable 

Anual 

ALBA SUD INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ Pressupost: 30.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte forma part de 
l’estratègia d’Alba Sud per enfortir el moviment de turisme 
responsable com a part d’un moviment més ampli per a la 
Justícia Global amb base a Barcelona. Ha estat concebut com 
a continuïtat del projecte aprovat en aquesta mateixa 
convocatòria l’any 2017. En aquesta ocasió es pretén 
introduir la perspectiva de la inclusivitat com a criteri central 
en l'articulació d’aquest moviment entre actors clau a 
Barcelona (ONGD, activistes socials i veïnals, sindicats, grups 
de treballadores, professorat universitari, empreses i 
professionals del turisme, administració pública, turistes i 
mitjans de comunicació), que permeti potenciar la 
construcció d'alternatives de desenvolupament turístic més 
equitatives i sostenibles. Per dur-ho a terme es realitzaran les 
accions següents: 25 articles reportatges d'experiències 
turístiques destacables per la seva capacitat d’inclusivitat; 2 
informes on s’analitzaran de forma detallada les experiències 
del Centre de Vacances del SESC Bertioga a Brasil i un conjunt 
d’experiències de turisme comunitari d’El Salvador. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

JUNTS/eS Anual 
APA C.P. DRASSANES Pressupost: 28.942,91 EUR 
Descripció del projecte:  Intercanvi entre escoles de BCN i 
Índia, en reciprocitat, perquè infants, professors/es i famílies 
donin valor a la cultura, llengua i tradicions pròpies i d’altres; 
es dóna valor a la multiculturalitat i cultura de pau. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



  

II Seminari d'Educomunicació Glocal Anual 
ASOCIACIÓN CULTURAL EL PARLANTE Pressupost: 14.400,00 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte es planteja com una 
nova edició del seminari sobre edu-comunicació, que 
continua aprofitant les grans possibilitats de confluència 
entre educació i comunicació a l’hora d’abordar la justícia 
global i la transformació local de les comunitats. 
Ofereix una formació completa i actualitzada en aquests 
nexes, i aquest any continuarà treballant-se des d’una  
perspectiva participativa i comunitària, i molt adreçada a 
aportar eines concretes tant teòriques com pràctiques i amb 
perspectiva interseccional. 
El seminari va adreçat a diversos col•lectius professionals: 
professorat de primària i secundària, tècnics i tècniques 
d’intervenció social, artistes, emprenedors, ONG i entitats del 
tercer sector que treballarien de forma interdisciplinar, així 
com estudiants de llicenciatura i postgrau. En aquesta nova 
edició, l’objectiu es poder impactar més en el col•lectiu que 
desenvolupa iniciatives i projectes que es despleguen. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



  

P.A.P. Participació-Acció per la Pau Pluriennal 
ASSOC.NEXES INTERCULTURALS JOVES Pressupost: 18.908,47 EUR 
Descripció del projecte: Incrementar la conscienciació i la 
mobilització social de les joves de Barcelona mitjançant un 
procés de sensibilització i formació per generar joves agents 
de transformació comunitària a la ciutat en general i, 
especialment, al barri del Besòs. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Del Raval al món: defensant drets, construint 
alternatives 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA (SCI-CAT) 

Pressupost: 46.975,28 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte “Del Raval al món: joves 
defensant drets i construint alternatives” és un projecte de 
continuïtat (ja es va subvencionar per al 2016-2017) pretén 
dotar d’eines a la població jove de la ciutat de Barcelona per 
tal que esdevingui agent actiu en la lluita contra les 
desigualtats que genera el sistema capitalista i 
heteropatriarcal. A la vegada, el projecte té com a objectiu  
visibilitzar la situació de vulneració de drets i llibertats que 
pateixen els i les joves a nivell local i internacional, i vehicular 
el canvi a través de l’apoderament de les pròpies joves com a 
protagonistes de la construcció d’alternatives i processos de 
construcció de pau i justícia global. La participació associativa 
i els processos d’apoderament individual i col•lectiu, la 
formació i anàlisi crític, les experiències vivencials i 
d’intercanvi entre joves activistes locals i internacionals, la 
creació de materials i recursos i la incidència política són les 
eines fonamentals per aconseguir aquest apoderament. Al 
mateix temps, el projecte parteix d’un anàlisi de les causes 
estructurals globals de les desigualtats, i per tant, totes les 
actuacions i activitats busquen un impacte tant local com 
internacional. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Del pati al món Anual 
AVALON. INICIATIVES PER LES ASSOCIACIONS Pressupost: 20.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte, amb l'objectiu de 
promoure la cultura de pau en tots aquells àmbits on es 
produeixin conflictes, vol ser un pas endavant en matèria de 
gestió i resolució de conflictes per mitjà de la mediació i altres 
eines complementàries. El projecte tindrà una dimensió local, 
en el marc de l'Escola Vila Olímpica i l'escola Mare Nostrum 
(amb l'alumnat de 6è i 4t de Primària respectivament), i una 
dimensió global, en el context dels conflictes internacionals. 
El projecte ha estat dissenyat conjuntament entre l'associació 
Mediam, Avalon, el Centre Escolar Vila Olímpica i el Centre 
Escolar Mare Nostrum.  
L'alumnat de l'escola Mare Nostrum, amb l'objectiu que 
esdevinguin agents de transformació social i sensibilització, 
coneixeran aquelles eines per gestionar i resoldre aquells 
conflictes que es donin a l'aula o al centre escolar. En canvi, el 
projecte de l'escola Vila Olímpica, donant continuïtat al 
projecte ApS iniciat l'any 2017-2018, tindrà una dimensió més 
global de tota l'escola, incidint més directament en el 
professorat i les famílies. Alhora, podran oferir aquells 
aprenentatges que ajudin a fer un projecte més sostenible, 
donat que l'ApS iniciat l'any 2017 va vehicular-se en el 
projecte de repensar el pati i analitzar els conflictes. En 
l'àmbit internacional es treballaran conflictes globals i 
centraran l’atenció al voltant de preguntes com: per què es 
produeixen els conflictes? quins elements contribueixen a la 
pau i el benestar de les persones? Els i les alumnes hi 
reflexionaran des de la seva dimensió local (escola, família i 
entorn) i cap a una dimensió global i internacional.  
L'alumnat, amb els aprenentatges adquirits, oferirà diferents 
serveis a l'entitat Mediam i a l'entitat Avalon, fent d'altaveu 
de la tasca que aquestes entitats estan duent a terme. Així, 
l’alumnat es converteix en un agent de sensibilització. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Militarització i necropolítica a les fronteres de la UE Anual 
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS Pressupost: 29.989,00 EUR 
Descripció del projecte:  Darrere de les vulneracions del dret 
a la pau i a la vida que les persones refugiades i migrades 
pateixen als seus països d’origen, durant el seu èxode i, 
també, a les fronteres europees, hi ha actors públics i privats 
responsables. Principalment, una aposta de les institucions 
europees i estatals per legislacions d’emergència, la seguretat 
interior i la militarització de les fronteres, que s’interrelaciona 
amb un entramat d’interessos corporatius representat per 
grans empreses d’armament, que són també les principals 
beneficiàries del negoci de fronteres. Alhora, aquestes 
vulneracions dels drets humans de les refugiades i migrades 
es mantenen en la impunitat, entre d’altres, per la manca de 
garanties d’accés a la justícia d’aquests grups de població. 
El projecte pretén generar una consciència i un debat crític 
entre la ciutadania barcelonina i les institucions locals sobre el 
fenomen de la necropolítica de fronteres, la política europea 
de seguretat i les responsabilitats d’agències europees com 
Frontex o eu-LISA. Alhora, es generaran mecanismes d’accés a 
la justícia restaurativa, a través de la celebració d’una sessió 
del Tribunal Permanent dels Pobles a Barcelona, i una 
incidència a nivell europeu que contribueixi a promoure 
canvis legislatius des del respecte a la pau i als drets humans. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Apropa't a les persones refugiades: escoltar, entendre i 
sentir 

Pluriennal 

COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB 
ACNUR 

Pressupost: 15.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  Educar, sensibilitzar i mobilitzar a la 
comunitat educativa formal i informal de Catalunya, a totes 
les etapes curriculars (des de primària, secundària - ESO i 
Batxillerat -, fins a l'àmbit universitari) sobre el fenòmen del 
desplaçament forçat, mitjançant la provisió de recursos i 
continguts adaptats a les necessitats dels diferents àmbits 
formatius, així com en la participació en experiències que 
permetin als beneficiaris empatitzar amb el fenòmen i que 
contribueixin a millorar les capacitats d'acollida de les 
persones amb necessitats de protecció internacional a 
Catalunya. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Camins i cruïlles de l'Art i l'Educació per a la Justícia 
Global 

Pluriennal 

CREART Pressupost: 39.395,39 EUR 
Descripció del projecte:  La proposta que presentem Creart i 
Rosa Sensat en agrupació pretén promoure l’educació 
transformadora entre diferents agents educatius del Districte 
de Ciutat Vella: d’una banda, dins de l’educació reglada, les 
escoles de primària (Cervantes i Parc de la Ciutadella); en 
l’educació no reglada (el Casal Infantil i Franja GòticPati 
Llimona), i altres organitzacions que treballen a través de 
l’experiència artística. Conjuntament construirem un procés 
que ens ajudi a treballar amb educadors i infants en 
processos d’equitat i justícia global, crear espais de 
confluència i complementarietat que fomenti l’anàlisi crítica 
dels infants del seu entorn i que ens permeti posar la mirada 
en el concepte de “ciutadania global”, reconèixer les 
interdependències global-local i el nostre paper en tots dos 
àmbits. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

ALIANCES PUBLICOPRIVADES PER L'ASSOLIMENT DE 
L'AGENDA 2030 

Pluriennal 

CREU ROJA Pressupost: 23.581,56 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte parteix de la campanya 
de sensibilització Imágenes Sin Derechos impulsada per la 
Creu Roja Espanyola sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Proposa una intervenció local amb dimensió 
global centrada en la sensibilització, la recerca i investigació, 
la mobilització ciutadana i la incidència, amb l'objectiu de 
treballar per promoure aliances entre el sector privat i les 
administracions públiques locals per tal de contribuir al 
compliment dels ODS. El projecte té 2 grans línies d'actuació. 
La primera consisteix en un treball de sensibilització i difusió 
dels ODS a 6 empreses (i als seus treballadors/es) amb seu a 
Barcelona, aprofitant la relació que la Institució ja té amb 
empreses sòcies i col•laboradores. Es pretén que hi hagi un 
alineament dels respectius plans de responsabilitat social 
corporativa (RSC) amb les metes específiques dels ODS i es 
prengui consciència de la necessitat de reforçar les aliances 
existents per a l’assoliment dels mateixos. La segona línia 
d'actuació va dirigida a 4 Universitats catalanes presents a 
Barcelona. El projecte desenvoluparà accions de 
sensibilització i impulsaran la recerca i la investigació entre els 
i les estudiants de diferents Graus. Les dues línies d'actuació 
confluiran i culminaran amb la celebració d'una jornada amb 
participants del món públic i privat i es cercarà un espai 
d’anàlisi crític de la realitat, es compartiran experiències i 
visions i s'establiran les bases de les aliances públic-privades 
per a la construcció del món més just i igualitari que ens 
planteja l'Agenda 2030. Les conclusions recolliran propostes 
específiques encaminades a la transformació de polítiques 
municipals i seran presentades a l’Ajuntament. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Educació per al desenvolupament a la universitat 
(ESDU) 

Pluriennal 

FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS Pressupost: 40.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Les línies de treball són les següents: 
Incidència curricular a la UAB:  
• Formació de professorat i innovació docent: cursos 
generals i formacions a mida per facultat amb reconeixement 
docent, i dinamització d’un grup interdisciplinar d’innovació 
docent. Amb la col•laboració de l’Oficina de Qualitat Docent 
de la UAB. 
• Formació de l’alumnat: disseny de tallers a l’aula i d’altres 
activitats formatives de manera col•laborativa amb el 
professorat (assignatures i màsters), definició de casos i 
exercicis avaluables, assessorament i facilitació de recursos 
pedagògics.  
• Grups de treball en facultats que actuen en una doble 
direcció (formació professorat + alumnat): acompanyament 
dels grups en actiu (Veterinària, Economia, Enginyeria) i 
creació de nous grups  (Educació, Dret o Traducció).  
• Promoció de la recerca a tres nivells: grau, màster i 
doctorat. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Defensant Drets. Protegint moviments Anual 
FUNDACION CALALA FONDO MUJERES Pressupost: 50.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Aconseguir, mitjançant la 
col•laboració de diferents entitats, implantar mesures de 
protecció i seguretat a les organitzacions del moviment 
feminista, LGTBI i les organitzacions que defensen a defensors 
i defensores de DDHH. Això ho vol aconseguir amb 
l’articulació d’aquestes organitzacions; la formació per 
implementar protocols de seguretat; la generació d’aliances 
amb actors claus; la difusió de la necessitat d’aplicar la 
perspectiva feminista a la tasca de protecció; l’enfortiment en 
capacitats comunicatives; l’aprofundiment en el coneixement 
sobre els actors que obstaculitzen la tasca de defensories dels 
moviments i l’articulació internacional. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Apoyar integralmente la implementación de la 
soberanía alimentaria 

Pluriennal 

GRAIN, FUNDACIO PRIVADA Pressupost: 90.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  El conveni treballa els següents 
eixos: 
• Drets Humans: resposta a l'augment d'agressions i 
criminalització dels i les camperoles i els seus defensors/es; 
propostes d'enfortiment del marc de Drets de les i els 
Camperols a través d'una Convenció de les Nacions Unides. 
• Enfortiment del Moviment de La Via Campesina: 
construcció d'infraestructura a nivell regional (amb particular 
èmfasi a la Mediterrània (Orient Mitjà / Nord d'Àfrica) i global 
per afavorir intercanvis d'informació i idees entre camperols i 
camperoles de diverses àrees del món i la coordinació 
d'estratègies conjuntes per avançar propostes d'agroecologia 
camperola que apunten a la Sobirania Alimentària i a la 
Justícia Climàtica. 
• Co-investigar i compartir sabers i pràctiques: 
desenvolupament conjunt d'investigacions i estudis, així com 
tasques d'informació per a la seva divulgació (mitjans, web, 
xarxes socials) i capacitació a través de tallers, en temes de 
sostenibilitat i justícia ambiental, i acaparament de recursos 
terra, aigua, llavors que dificulten el dret humà a l'alimentació 
i escalfen el planeta 
• Generar consciència de justícia a Barcelona: sobre la 
situació dels i les camperoles, les violacions dels seus drets i 
les situacions de justícia ambietal, així com explicar i divulgar 
les propostes des de la sobirania alimentària, especialment 
aquelles relacionades al paper que poden exercir les ciutats i 
les seves polítiques alimentàries. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

La fiebre del oro: Consumo responsable de Oro para la 
salud global 

Anual 

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 29.995,91 EUR 
Descripció del projecte:  El 40% de les emissions globals de 
mercuri provenen de la mineria artesanal d'or provocant un 
problema de salut pública a tot el planeta, incloent-hi la ciutat 
de Barcelona. S'estan impulsant alternatives extractives netes 
(sense ús de mercuri) però per assegurar la seva expansió, 
han d'anar acompanyades d'un canvi en el patró de compra 
per part de la ciutadania. La febre de l'or: Consum 
responsable per a la salut busca promocionar l'oferta, 
demanda i consum d'or certificat a la ciutat de Barcelona a 
través de tres eixos d'actuació:  
1. L'elaboració d'una investigació per generar coneixement 
sobre la disponibilitat d'oferta i la demanda existent d'or 
certificat a la ciutat de Barcelona;  
2. La realització de campanyes d'incidència política dirigides al 
Gremi de Joiers i l'Ajuntament de Barcelona perquè incentivin 
el consum d'or certificat;  
3. La realització d'una campanya de sensibilització dirigida a la 
població de Barcelona, perquè augmenti el seu coneixement 
sobre la problemàtica de la producció artesanal de l'or, les 
seves conseqüències en la salut i el medi ambient global, i les 
alternatives existents per exercir un consum responsable d'or 
certificat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Impulsando el Vivir Bien mediante la reflexión y la 
participación 

Pluriennal 

METGES DEL MÓN Pressupost: 29.997,58 EUR 
Descripció del projecte:  Facilitar en un inici un procés 
participatiu amb la població de dos contextos diferents per 
reflexionar al voltant del concepte del Viure Bé i la necessitat 
de posar al centre de la vida a les persones i el seu entorn. 
L'objectiu és d'una banda, capacitar aquestes persones 
participants quant al que suposa el Viure Bé i de l'altra, que 
aquestes mateixes persones puguin aterrar les seves 
necessitats i inquietuds, segons els seus contextos i realitats, 
per a portar a terme accions d'incidència política per 
aconseguir una major qualitat de vida de totes les persones. 
La població participant serà d'una banda del barri de Sant 
Antoni de Barcelona, atesa la nostra localització, i d'altra, la 
comunitat de San Javierito a Bolívia, com a comunitat 
indígena del país d'on és originari aquest concepte i 
paradigma. Aquest procés participatiu serà sistematitzat i 
gravat per obtenir un material audiovisual que permeti 
posteriorment:  
-Realitzar un docu-web que serveixi per sensibilitzar la 
societat barcelonina, boliviana, i qualsevol persona que 
accedeixi a aquest sobre la necessitat d'impulsar accions a la 
recerca del Viure bé com a paradigma per aconseguir una 
societat més justa i sostenible i garantir els drets humans.  
-I amb la col·laboració de persones expertes i de les 
conclusions extretes durant el procés participatiu, obtenir 
material que permeti dissenyar i realitzar un curs on-line 
dirigit a persones interessades en el Viure Bé com a 
paradigma i en portar a terme processos participatius i 
d'incidència política similars en els seus col·lectius, grups o 
comunitats. Es pretén, per tant, portar a terme 3 actuacions 
en 2 contextos diferents i aparentment molt diferents i 
allunyats per reforçar així el missatge que en una societat 
globalitzada com l'actual, és indispensable prendre 
consciència de l'acció local en la seva dimensió global. 
Considerem que totes aquestes accions contribuiran a 
l'enfortiment del canvi d'actituds i pràctiques de la població 
per a la transformació social mitjançant el coneixement, 
anàlisi i pràctica del Viure Bé com a model alternatiu al 
paradigma de desenvolupament actual. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Projectes Desenvolupament Sostenible, Economia 
Social i Solidària i Comerç Just 

Pluriennal 

SETEM Pressupost: 85.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  El conveni, per la part que 
subvenciona la DJGCI, conté dues iniciatives: 
1. Som Comerç Just i Banca Ètica 
Aquesta iniciativa consisteix en una campanya de promoció 
del comerç just i de la banca ètica mitjançant tot tipus 
d’activitats per donar-les a conèixer, fer-les accessibles i 
promoure’n la comercialització. La campanya també utilitza la 
sensibilització sobre les injustícies nord-sud per tal de 
promoure les alternatives justes de l’economia solidària. 
2. Mobile Social Congress 
Aquest projecte té per finalitat donar a conèixer les cares 
controvertides de la indústria mòbil i tecnològica en general. 
Alhora, vol promoure altres maneres de produir i consumir 
aparells electrònics i d’oferir serveis de programari i de 
telecomunicacions basats en la sostenibilitat, les llicències 
lliures i el respecte als drets humans. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Pam a pam, ESS i sobirania alimentària a Barcelona Pluriennal 
SETEM Pressupost: 49.400,00 EUR 
Descripció del projecte:  Es pretén seguir consolidant Pam a 
Pam com una eina al servei del moviment de l'Economia 
Social i Solidària (ESS) i del foment del Consum Responsable 
(CR) a Barcelona. Seguirem interpel•lant a la ciutat de 
Barcelona en general i alhora prioritzarem la contribució a 
l'articulació d'un sector específic i estratègic: l'agroecològic. 
Reforçarem el teixit associatiu existent, adreçant-nos 
específicament als grups de consum i al moviment 
agroecològic per tal de fomentar la Sobirania Alimentària a la 
ciutat. També volem ampliar l'abast de l'ESS fent-ne partícips 
a d'altres actors de l'economia local. Les actuacions 
s'estructuraran en dos blocs: Al primer el conjunt d'activitats 
necessàries per seguir mantenint i consolidant Pam a Pam 
com el mapa col•laboratiu de referència entorn a l'ESS i CR (la 
comunitat, la comunicació i el web. Al segon bloc el conjunt 
d'activitats adreçades a l'articulació del sector agroecològic, 
en dues fases: el primer any ens centrarem en el mapeig de 
proveïdors i proveïdores de grups de consum i l'elaboració 
d'un diagnòstic. Durant el segon any socialitzarem la 
informació obtinguda amb els grups de consum, moviment 
agroecològic i agents econòmics locals. Finalment 
organitzarem trobades amb aquests actors per tal de 
contribuir a l'articulació entre ells. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Barcelona conviu. Pràctiques de Cultura de Pau des de 
la capacitació a professionals d'atenció a la comunitat 

Pluriennal 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Pressupost: 26.423,52 EUR 
Descripció del projecte:  Enfortir les capacitats en 
transformació de conflictes i cultura de pau del territori de 
Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró) i en el 
conjunt de les intervencions de la Fundació per l’Esport i 
l’Educació de Barcelona a tota la ciutat (6.500 infants i joves), 
així com de l’empresa Progess SL. Això es fa mitjançant la 
formació, assessorament i acompanyament als i les 
professionals de suport a la comunitat. El projecte preveu 13 
capacitacions, 2 assessoraments a entitats, 2 projectes 
escolars, una exposició, 1 vídeo, l’elaboració de 3 articles 
divulgatius i 15 fitxes didàctiques. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Consum Crític, sobirania alimentaria i feminisme, nou 
paradigma Justicia 

Pluriennal 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI - XCS Pressupost: 30.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Es vol incidir en els moviments 
socials que treballen en l’àmbit del consum crític, el comerç 
just i la sobirania alimentària, les institucions públiques que 
en tenen obligacions en l’àmbit territorial de Barcelona i la 
ciutadania que exerceix un consum crític, per tal que 
mitjançant la recerca, la formació, accions de sensibilització i 
mobilització ciutadana, esdevinguin agents de canvi social cap 
a un nou paradigma basat en la sobirania alimentària des 
d’una perspectiva de gènere i basada en Drets Humans. Per a 
això, el projecte considera com a eix central del treball el Dret 
a una alimentació adequada, i que això passa pel respecte als 
drets de les productores, per la reclamació del rol que en això 
han de jugar les institucions públiques i per plantejar una 
resistència reflexionada i propositiva a propostes 
“d'emergència” de caràcter assistencialista que sorgeixen en 
temps de crisi però que, lluny d’empoderar a la ciutadania, la 
desactiva. EI projecte considera que la Sobirania Alimentària i 
el Feminisme son els paradigmes que permeten enfrontar les 
problemàtiques que es descriuran més endavant i que, pel 
seu caire transnacional, trenca la visió del món en una estricta 
divisió Nord i Sud per un altre més horitzontal i interseccional 
que permet entendre la complexitat de les relacions de poder 
que generen subordinació, exclusió i desigualtat a través dels 
diferents eixos interseccionals d’opressió. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



  

Atencion publica violencias Apartadó Pluriennal 
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte està destinat a fer 
prevenció i atenció de la violència a la ciutat d'Apartadó i la 
regió de l'Urabà. Es tracta d'un projecte que promou els drets 
humans i que ho fa a partir del diagnòstic fet amb les 
autoritats públiques. Actuarà en tres àrees concretes que 
corresponen també a diferents tipus de violències: prevenció 
de reclutament forçat, atenció a les víctimes de 
desplaçaments forçats, ajuda psicosocial a dones víctimes de 
violència de gènere i nens, nenes i adolescents víctimes de 
violència intrafamiliar. A més, el projecte també té previst fer 
accions de reforç institucional amb unitats municipals que no 
tenen un bon rendiment i que es considera que necessiten 
millors eines per atendre les víctimes. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.3: Enfortir les capacitats de les administracions municipals i les entitats 
de la societat civil adreçades a l’erradicació de les violències urbanes i, en especial, la violència 
de gènere. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Apartadó 
 



 

Incidint en l´atenció sanitària des de la interculturalitat Anual 
FARMACEUTICS MUNDI Pressupost: 29.972,20 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte vetlla per garantir la 
qualitat en l’atenció sanitària de les dones en els processos 
d’embaràs i part a la ciutat de Barcelona. Havent treballat 
amb 30 dones barcelonines d’orígens culturals diversos i 
d’estar treballant amb professionals de la salut, el projecte es 
planteja una tercera fase per a la promoció de coherències 
polítiques en l’àmbit de la salut reproductiva de les dones. Les 
fases anteriors han estat basades en la metodologia IAP 
(Investigació-Acció-Participació) i s’ha realitzat una recerca 
etnogràfica de la qual en traiem evidències científiques i dues 
exposicions artístiques elaborades per dones i per 
professionals de l’àmbit de la salut. Mitjançant les sinèrgies 
sorgides de les fases anteriors amb diversitat d’actors i 
actores del sector, i amb el propòsit de continuar sumant-nos 
a iniciatives que englobin salut, drets reproductius, dones i 
interculturalitat, ens plantegem portar a terme quatre 
actuacions d’incidència; 1) Formar part d’una iniciativa local 
en pro de la salut sexual i reproductiva (ESSIR), 2) Sumar 
sinèrgies amb accions, coneixements i iniciatives d’altres 
actors socials que reivindiquin els drets reproductius de les 
dones, 3) Reunions d’incidència amb representants polítics i 
amb actors i actores de l’administració pública i 4) Crear una 
campanya d’incidència i comunicació específica. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.3: Enfortir les capacitats de les administracions municipals i les entitats 
de la societat civil adreçades a l’erradicació de les violències urbanes i, en especial, la violència 
de gènere. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Fortalecer la protección de los derechos de los/las 
presos/as políticos/as y detenidos/as palestinos/as 
(Fase II) 

Pluriennal 

ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD Pressupost: 64.798,24 EUR 
Descripció del projecte:  Continuar el treball iniciat l’any 
passat per enfortir la protecció dels drets dels presos i de les 
preses politíques i detinguts/des palestins mitjançant tres 
nivells d’intervenció. Per una banda, es prestarà assistència 
legal especialitzada i gratuïta a almenys 300 persones 
detingudes, en presons israelianes i als seus familiars, 
acompanyant processos judicials, realitzant els tràmits 
pertinents a la recerca de la reparació dels drets violentats, i 
assessorant jurídicament els seus familiars. Per part de les 
violacions de Drets Humans detectades, s’eleven a queixa 
davant dels organismes israelians i/o denuncia davant 
d’organismes de NNUU. El segon nivell se centra en 
l’enfortiment del coneixement de la societat palestina sobre 
els drets i la situació dels i les presoneres, entenent el 
coneixement i la visibilització com a mecanismes de protecció 
en si mateixos mitjançant trobades obertes i la producció 
d’un vídeo. El tercer nivell es la denúncia i sensibilització 
internacional reforçant les xarxes i el treball conjunt entre 
Addameer i les organitzacions de Barcelona amb les quals ja 
s’establirà un primer contacte aquest any i amb 
organitzacions de Drets Humans de Colòmbia, a més de donar 
suport a la producció i difusió de documents en català i a la 
web de la sòcia local en castellà. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Ramala 
 



 

Centre per a la Cooperació a la Mediterrània de les 
Societats Nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja 

Anual 

CREU ROJA Pressupost: 45.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte, que consisteix en 
l’execució del Pla d’Acció 2018 del CCM (en endavant Pla 
d’Acció o projecte), té com a objectiu fomentar la interacció 
de les Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja de l’àrea 
del Mediterrani, promovent la trobada i intercanvi 
d’experiències dels països que en formen part. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Barcelona enforteix la Cooperació Internacional feta 
per Municipis 

Pluriennal 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 77.600,00 EUR 
Descripció del projecte:  Establir el marc de col•laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona i el FCCD, des d’un model de 
cooperació descentralitzada i coordinada dels municipis 
catalans. Per això, l’Ajuntament de Barcelona col•laborarà en 
el manteniment de l’estructura tècnica i administrativa que 
fan viable l’activitat del FCCD. 

CONVENI 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Estrategias innovadoras en la formación de docentes en 
el posacuerdo de paz 

Pluriennal 

FUNDACIÓN KREANTA Pressupost: 52.801,20 EUR 
Descripció del projecte:  Endegar un procés que pugui 
acompanyar, aporta experència i transferir coneixement a la 
Secretaria d'Educació de Medellín. Es pretén impulsar un 
model col·laboratiu de governança de la comunitat educativa 
i ampliar les capacitats dels dodentes i de la gestió educativa 
mitjançant el desenvolupament de MOVA (Centro de 
Innovación del Maestro) per millorar l'educació en el marc 
d'una escola que conté molta diversitat i que és molt plural, 
en una ciutat que ha apostat clarament per l'educació com a 
factor de transformació social i que ja es fa anomenar Ciutat 
Escola. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - MEDELLIN 
 



 

Prevención de la radicalización violenta de jóvenes en 
el distrito de Coelm 

Anual 

MANS UNIDES Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Amb aquesta segona fase d'un 
projecte anteriorment començat, es pretén contribuir a la 
prevenció de la violència als centres públics d'ensenyament a 
través d'activitats socioeducatives a zones amb indicadors 
d'exclusió social, en aquest cas, el districte de Coelma. 
Després d'haver centrar l'atenció de la primera part de l'acció 
en la formació dels membres de la comunitat socioeducativa, 
per a reforçar les seves habilitats i competències, i haver 
elaborat un pla d'acció de prevenció. Ara, ATIL, orienta les 
seves accions des d'un enfocament integral. S'implicarà a tots 
els actors, delegant als joves la responsabilitat de liderar 
iniciatives principalment basades tant en la prevenció com en 
la intervenció, dotant-los dels mecanismes necessaris per 
apropiar-se de les accions i promovent la seva interiorització. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Tetuan 
 



 

Enfortint la construcció de pau i la resposta de la no- 
violència a les organitzacions i les autoritats locals a les 
vulneracions dels drets civils i polítics de la localitat 
d'Al-Walajah de l'àrea C dels Territoris Ocupats de 
Palestina. 

Pluriennal 

NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL Pressupost: 73.583,20 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte es planteja al municipi 
d'Al Waljah (Betlehem) a Cisjordània, ubicat a l'àrea C, una 
àrea que en estar sota control civil i militar d'Israel, existeix 
un buit legal de titulars d'obligacions i es vulnera els seus 
drets de residència que impacta en els drets civils i polítics 
d'una població en risc de despoblament, de moviment de 
llibertats o d'alimentació. El projecte promourà una resposta 
des de la no-violència, en un partenariat entre el municipi d'Al 
Walajah i tres entitats palestines i israelianes de drets humans 
i mobilització social (AIC; PSCH i PSCC) 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Mediterrània Palestina - Al Walajah 

(Betlem) Territoris Palestins 
Ocupats 

 



 

Ampliando las capacidades institucionales y ciudadanas 
PAZ 

Pluriennal 

PLATAFORMA CONTRA VIOLÈNCIES DE GÈNERE Pressupost: 42.322,55 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte s'emmarca en el context 
del postacord de pau i pretén ampliar les capacitats 
institucionals i ciutadanes per promoure la governança 
democràtica local i les capacitats de les organitzacions socials 
i comunitàries. Parteix de la idea que sense justícia de gènere 
no es pot construir una pau sostenible i duradora i, per això, 
fomenta la participació igualitària en la prevenció i la 
construcció de la pau des de les organitzacions de dones. Cal 
introduir l'enfoc de gènere i els drets de les dones en la 
construcció de la pau. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Medellín 
 



 

Generando recursos forenses en investigación graves 
violaciones DDHH 

Anual 

REDS. RED DE SOLIDARIDAD PARA LA 
TRANSFORMACIÓN  SOCIAL 

Pressupost: 55.882,13 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte és una proposta 
encaminada a promoure la investigació de greus violacions 
dels drets humans a El Salvador, en dos àmbits concrets: 
d'una banda, en la desaparició de persones a causa de 
l'actualitat política i social vinculada a la violència i a les 
migracions; i de l'altra, a la desaparició forçada de persones 
durant el conflicte armat. El projecte promou la recerca de la 
veritat, la justícia i la reparació per a les víctimes d'aquests 
delictes. Ho fa mitjançant la formació de funcionaris i docents 
universitaris, de la creació d'un registre d'ADN, de la 
promoció d'una llei que permeti crear un banc nacional de 
perfils genètics i, al mateix temps, la sensibilització que totes 
aquestes accions impliquen. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat 
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de 
les víctimes. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Consolidant la ciutat de pau, reforçant l’Oficina IPB-
GCOMS a Barcelona 

Anual 

CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS Pressupost: 40.000,00 EUR 
Descripció del projecte: Apostar per la consolidació de 
l’oficina a Barcelona de l’International Peace Bureau 

CONVENI 

Objectiu específic 7.6: Promoure municipis desmilitaritzats i desarmats. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Objectiu Estratègic 8: Promoure la governança democràtica de les ciutats 

 

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals 

 

Intercanvi de le xarxes de biblioteques de Medellín i 
xarxa de biblioteques de Cali 

Pluriennal 

ALCALDIA  DE SANTIAGO DE CALI Pressupost: 16.689,00 EUR 
Descripció del projecte:  Transferència de coneixements  i 
bones pràctiques  a l'àmbit de les biblioteques públiques i la 
lectura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El projecte inclou les diferents activitats d'intercanvi tècnic 
entre les quals s'inclouen: 
• Intercanvi tècnic dels professionals de la xarxa de 
biblioteques. 
• Participació de Medellín a Kosmopolis. 
• Relacions amb els responsables de la Secretari de Cultura 
de Medellín 
• Triangulació xarxa de biblioteques: Cali-Medellín-
Barcelona 

CONVENI 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Cali 
 

 

  



 

Mercats i polítiques públiques d'economia social i 
solidària 

Pluriennal 

ALCALDIA BOGOTÀ Pressupost: 9.236,70 EUR 
Descripció del projecte:  Identificació de programa de 
cooperació tècnica en resposta, d'una banda,  a la demanda 
de l'IPES (Instituto para la Economía Social - Alcaldía Mayor de 
Bogotá);  i  d'altra banda,  a l'ANR (Agència Nacional de 
Reincorporació de Colòmbia) per tal de donar suport a la 
implantació de projectes productius en el marc de les 
prioritats de l'ECOMUN  de les FARC-EP per tal de facilitar la 
reincorporació a la societat cívil dels exguerrillers 
desmobilitzats en compliment  l'Acord de Pau a Colòmbia. 

ASSIST. TECNICA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Bogotà 
 

  



 

 

Conveni marc  de cooperació entre l’Ajuntament  de 
Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, i  
el Ministerio de Cultura de Colòmbia. 

Pluriennal 

MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA Pressupost:  - 
Descripció del projecte:  Fomentar la cultura de pau i la no- 
violència mitjançant el suport a les polítiques públiques  
d’accés a la cultura i la lectura  en coherència  amb  las línies 
de treball i prioritats de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas. El conveni  permet impulsar  els projectes executius 
de cooperació destinats a la institucionalització dels  
municipis mes  vulnerables de Colòmbia per tal de oferir eines 
de convivència pacífica a les zones prioritzades per els acords 
de pau. Es posarà especial èmfasi en els processos 
d’intercanvi tècnic i bones pràctiques en relació a la promoció 
de la cultura i la gestió de les biblioteques als municipis 
inclosos al pla de  la Red Nacional de Biblioteques Públiques 
de Colòmbia. 

CONVENI 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Bogotà (et.al) 
 



 

Colòmbia i Barcelona caminant junts per la lectura Pluriennal 
MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA Pressupost: 4.366,90 EUR 
Descripció del projecte: Exposició sobre el rol de les 
biblioteques com a espai de convivència i construcció de pau 
mitjançant la cultura en un moment d'especial fragilitat a 
Colòmbia donat que s'està iniciant la implantació de l'Acord 
de Pau (2016). També posa en valor el programa d'intercanvi 
tècnic entre la xarxa de biblioteques de Barcelona, de 
Medellín, de Cali i la "Red Nacional de Biblioteques públiques" 
de Colòmbia. 
L'exposició es realitzarà paral·lelament en les biblioteques de 
Barcelona que han participat en el projecte de cooperació i en 
les biblioteques de la ciutat de Cali, Medellín i altres espais 
seleccionats per el Ministeri de cultura de Colòmbia. 

ASSIST. TECNICA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Bogotà, Cali, 

Medellin 
 



 

Memoràndum d'entesa entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Oficina de l'Historiador de la ciutat de 
l'Havana, Cuba 

Pluriennal 

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA 
HABANA, OHCH 

Pressupost:  - 

Descripció del projecte:  El present acord plasma la voluntat 
d'ambdues parts de continuar la relació de cooperació amb 
l'objectiu de promoure el desenvolupament social, econòmic i 
cultural de l'Havana Vella d'acord amb les línies i prioritats 
recollides en el Pla Especial de Desenvolupament Integral 
2030 de l'Havana Vella, i del Pla Director de Cooperació per a 
la Justícia Global de Barcelona 2018-2021.  
ÀREES DE COOPERACIÓ  
1. Planificació, foment i implementació d'estratègies per a la 
rehabilitació, preservació, protecció i difusió del patrimoni 
material i immaterial, recolzant els sistemes de biblioteques 
públiques, la gestió d'arxius històrics, museus i centres 
culturals, en el marc de les polítiques públiques de gestió 
cultural des d'una perspectiva econòmica sostenible i 
socialment equitativa i solidària. 
2.  Indústries creatives, les arts i els oficis, posant èmfasi en la 
promoció de la joventut i en l'economia feminista a través del 
suport al Centre de Referència de l'Adolescent i la creació del 
servei Havana Espais Creatius. 
3.  Capacitació institucional per promoure la justícia 
ambiental, especialment en aquelles estratègies innovadores 
de planificació. Es compartiran models de gestió pública per 
afrontar els desafiaments del canvi climàtic, la transició cap a 
la sobirania energètica mitjançant l'energia renovable, la 
millora de la gestió dels recursos hídrics, la mobilitat 
sostenible i els espais públics de qualitat preservant la 
biodiversitat, amb accions pràctiques al Centre Històric i en la 
Badia de la ciutat de l'Havana. 
4. Tant Barcelona com la OHCH posen de manifest l'interès a 
ampliar les eines d'internacionalització implicant-se en 
projectes de cooperació compartits amb altres ciutats. 
D'aquesta forma es pretén perfeccionar la metodologia i els 
resultats de les relacions de cooperació entre ciutats per 
reforçar les polítiques i els serveis públics que aportin major 
qualitat de vida tant a les persones que viuen en l'hàbitat 
urbà com a aquelles que transiten i utilitzen aquest espai. 

CONVENI 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Cuba - L'Havana 
 



 

Intercanvis tècnics d'identificació de projectes i suport 
a la internacionalització de l'OHCH. 

Pluriennal 

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA 
HABANA, OHCH 

Pressupost: 2.607,61 EUR 

Descripció del projecte: Àrees  de treball: 
• Gestió de turisme: "XVI Encuentro Internacional sobre 
Gestión de Ciudades Patrimoniales, enguany dedicat a 
Patrimonio Cultural, Turismo y Comunidad".  
• Biblioteques i arxius. Participació de l'OHCH en l'intercanvi 
de biblioteques de Cali i Barcelona. Octubre 2018. 

ASSIST. TECNICA 

Objectiu específic8. 1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals.  
Zona geogràfica Amèrica Cuba – L’Havana 
 

 

  



 

Col·laboració amb entitats 

 

Treball Cooperatiu i Solidari: Mirades feministes (Cuba-
El Salvador) 

Pluriennal 

ASOC. ENTREPUEBLOS DE BARCELONA Pressupost: 73.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte s'articula com a 
conseqüència dels resultats obtinguts pels intercanvis 
realitzats entre diverses entitats del Sud - Sud. Es pretén 
contribuir al desenvolupament econòmic i sociocomunitari a 
Cuba i a El Salvador, sobretot de les dones i amb la implicació 
dels governs locals i de diverses entitats locals dels dos països. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Cuba i El Salvador - L'Havana 

(Cuba) i Cuscatancingo, 
Mejicanos i San Marcos (El 

Salvador) 
 



 

Enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, de 
la UNAC i de la població de la Província d'Inhambane 
per a la bona governança dels recursos hídrics i de 
sobirania alimentària, amb perspectiva de gènere. 

Pluriennal 

ASS. CATALANA ENGINYERIA SENSE FRONTERES Pressupost: 73.601,10 EUR 
Descripció del projecte:  Contribuir a reduir la vulnerabilitat 
econòmica, social i ambiental de la població local de la 
Província de Inhambane, incidint en la millora de la qualitat 
de vida dels seus habitants a través de l'enfortiment de les 
capacitats de gestió per a la bona governança sobre els seus 
recursos hídrics i de la sobirania alimentària, amb perspectiva 
de gènere. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Inhambane 

Funhalouro 
 



 

Suport a la Family Defense Society per la Casa 
d’Acollida de Nablus als Territoris Palestins 
(Cisjordània) 

Anual 

ASSOCIACIÓ HÈLIA Pressupost: 39.350,00 EUR 
Descripció del projecte:  La Family Defense Society (FDS) és 
una organització sense ànim de lucre fundada el 1994 per un 
grup de dones interessades en la promoció de la igualtat de 
gènere i l’erradicació de les violències masclistes. La casa 
d’acollida de la FDS ofereix protecció i habitatge a les dones 
que necessiten un refugi. 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Nablus 
 



 

Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Associacó Medcités 2017-2018 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ MEDCITÉS-MEDCITIES Pressupost: 120.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Regular el marc de col•laboració 
entre Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona i MedCities amb les següents finalitats: 
1. Desenvolupar projectes i activitats conjuntes d’interès per 
a les ciutats mediterrànies en l’àmbit del desenvolupament 
urbà sostenible i de les competències municipals. 
2. Fomentar la participació de l’Ajuntament de Barcelona, 
juntament amb d’altres ajuntaments metropolitans i la pròpia 
AMB, i d’altres actors econòmics i de la societat civil en 
iniciatives i projectes de MedCities, amb especial atenció en la 
participació a Projectes Europeus. 
3. Compartir estratègies, informació i generar oportunitats de 
col•laboració amb els àmbits d’interès comú. 

CONVENI 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Mediterrània Mediterrània 
 



 

Municipios de Bolivia trabajando Planes de Derechos 
de Niñez y Adolescencia 

Anual 

CENTRE D´ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM) Pressupost: 56.480,00 EUR 
Descripció del projecte:  Bolívia gaudeix d'una sèrie de lleis i 
plans autonòmics sobre la infància i l'adolescència. L'entitat 
argumenta que després d'haver incidit en el 
desenvolupament d'aquests al Municipi de Sucre i al 
Departament de Chiquisaca, ha arribat el moment d'obrir 
espais d'intercanvi d'experiència i bones pràctiques 
d'elaboració de polítiques públiques d'infància i adolescència 
en altres territoris: Governs autònoms de Sucre, La Paz, Tarija 
i Santa Cruz. Pretenen que es conegui aquest marc normatiu i 
que s'apliqui el marc competencial que tenen els governs 
municipals i departamentals. A més, el projecte té un clar 
component de sensibilització sobre el terreny, així com en 
joves i infants de Barcelona i Sant Cugat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Amèrica Bolívia - Sucre, Santa Cruz, 

Tarija 
 



 

Apoyo al municipio de Maputo mediante acciones 
comunitarias que promueven la salud pública y la 
mejora de la gestión medioambiental en los mercados 
de Mavalane 

Pluriennal 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Pressupost: 73.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  Donar suport al municipi de Maputo 
en la consecució de la seva estratègia de desenvolupament 
municipal principalment a l'àrea de mercats mitjançant 
accions comunitàries i de promoció de la salut en tres 
mercats municipals prioritaris pel Conselho Municipal dóna 
Cidade de Maputo ( d'ara en endavant, CMM) i de les llars 
més propers als mercats. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 



 

Municipios de la igualdad Pluriennal 
FUNDACIÓ INTERMON OXFAM Pressupost: 43.662,17 EUR 
Descripció del projecte:  Promoure una bona governabilitat 
territorial amb enfocament de gènere , mitjançant el suport a 
la implementació i funcionament de la Instancia d’Equitat, 
Igualtat d'Oportunitats i Enfocament de Gènere en el municipi 
urbà de Tetuan. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Tetuan 
 



 

Jóvenes y gobernanza local: Fortalecimiento comunal 
de jóvenes 

Pluriennal 

FUNDACION CODESPA CATALUNYA Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte: Promoure la governança democràtica 
local mitjançant l'enfortiment de les capacitats de planificació 
estratègica i de incidència política del Consell Comunal de 
Joves de la ciutat de Tetuán”. Es busca continuar promovent 
la democràcia participativa a nivell local, en relació amb les 
necessitats i problemàtiques dels joves. Diagnosticar les 
necessitats de la joventut local, formar als seus representants 
i formalitzar en un pla d'acció els acords. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la 
gestió de les polítiques públiques municipals. 
Zona geogràfica Mediterrània Marroc - Tetuan 
 



 

 

Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Comitè d’UNRWA Espanya 

Anual 

ASSOC. COMITÉ ESPAÑOL UNRWA Pressupost: 95.000,00 EUR 
Descripció del projecte:   L’Ajuntament de Barcelona donarà 
suport a dues intervencions del Pla d’Actuació de 2018 
d’UNRWA, una d’educació per a la justícia global i una d’acció 
humanitàri. 75.000 € es destinaran al projecte d’Acció 
Humanitària “Apoyando la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres refugiadas de Palestina en Gaza” implementat a la 
Franja de Gaza” i 20.000 € per a les accions del projecte d’EPD 
“promoviendo los derechos humanos y ODS desde artes 
audiovisuales”. 
L’import total de la subvenció per al projecte d’Acció 
Humanitària (Annex1) per la quantitat de 75.000 euros 
equival a un percentatge del 50  % de l’import total del 
Projecte “Apoyando la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres refugiadas de Palestina en Gaza”, pressupostat en  
150.000 euros.  

CONVENI 

Objectiu específic 8.2: Contribuir als processos de descentralització política, administrativa i 
fiscal i a la governança multinivell. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Gaza 
 



 

Reforçant la ciutat de Barcelona com a capital europea 
de recerca i translació 

Anual 

ISGLOBAL Pressupost: 100.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Conveni entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Institut de Salut Global de Barcelona 
per al desenvolupament del projecte “Reforçant la ciutat de 
Barcelona com a capital europea de recerca i translació” 

EXTRAORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.2: Contribuir als processos de descentralització política, administrativa i 
fiscal i a la governança multinivell. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Foment del bon govern i la ciutadania a la ciutat de 
Kolda 

Pluriennal 

FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA  Pressupost: 75.034,00 EUR 
Descripció del projecte:  Consolidar els assoliments i ampliar 
les bones pràctiques del projecte de Governança i Ciutadania 
iniciat l'any 2017 amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 
L'actual proposta d'una durada de 24 mesos, es 
desenvoluparà a la ciutat de Kolda i es concentra a promoure 
la participació ciutadana per enriquir el funcionament de la 
democràcia participativa. L'estratègia d'intervenció s'articula 
entorn quatre eixos d'actuació, consensuats entre tots els 
actors: 
1. Dinamitzar, potenciar i apoderar les Organitzacions Civils 
Ciutadanes (de 2n nivell com ara els Consells dels Barris, els 
Comitès de Certificació Ciutadana o les Coalicions sectorials), 
per augmentar la seva implicació en les accions del govern 
local. 
2. Augmentar els espais de concertació entre el Consell 
Municipal i la societat civil per aproximar els afers públics a la 
ciutadania i incrementar el seu interès i participació. 
3. Fomentar l’equitat entre dones i homes en el marc de la 
promoció de la governança democràtica de la ciutat: 
incorporant la transversalitat de gènere en tots els àmbits de 
les polítiques públiques municipals i treballar per a la 
democràcia paritària real i efectiva en les eleccions municipals 
del 2019. 
4. Consolidació del Centre Regional de Bon Govern com un 
espai d’assessorament, orientació i mediació sobre temes 
relatius a ciutadania i drets. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la 
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes. 
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Kolda 
 



 

Casa de Encuentro de la Niñez, Adolescencia y Juventud Pluriennal 
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  La proposta actual està concebuda  
com una fase II del projecte "Casa de trobada  d'infància, 
adolescència i joventut", que està actualment en execució 
amb cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta  
fase afegeix valor mitjançant tres  actuacions:  
1. La descentralització del model de "La casa" a altres  barris 
del municipi de Sant Salvador amb la implicació  de la Casa de 
convivència del govern municipal. 
2. La creació de noves línies d'actuació com ara l'enfortiment 
de les capacitats d'adolescents i joves per a la inclusió en el 
mercat laboral o l'acompanyament de l'emprenedoria juvenil. 
3. Suport a les autoritats municipals per a la definició d'una 
nova política municipal i la seva implantació. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la 
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.  
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Promoción de la gobernanza derecho a la salud en 
Matola 

Pluriennal 

METGES DEL MÓN Pressupost: 68.690,59 EUR 
Descripció del projecte:  Promoure la governança en salut 
mitjançant un enfocament integral de drets, amb especial 
atenció als Drets Sexuals i Reproductius des d'una perspectiva 
de gènere i interculturalitat considerant: 
• L'Estat i les seves institucions locals com a responsables de 
garantir el Dret a la salut de la ciutadania. En aquest sentit, el 
projecte realitzarà un enfortiment institucional a 
l'Ajuntament de Matola, així com en el SDSMAS (Servicio 
Distrital de Salud, Mujer y Acción Social) de Matola per a 
garantir l'eficàcia dels espais de governança i els mecanismes 
per a la participació, com són els comitès de gestió de les 
unitats sanitàries i els pressupostos participatius municipals. . 
• A la ciutadania com a titular de drets, enfortint tant les 
estructures comunitàries com les lidereses existents als 
barris, promovent la mobilització ciutadana i en especial, la 
participació de les dones en els espais de salut. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la 
participació ciutadana en els processos de planificació d polítiques urbanes. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Matola 
 



 

Millora de la governança local i la gestió municipal a la 
ciutat de Dakar 

Anual 

XARXA DE CONSUM SOLIDARI - XCS Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte s’emmarca en el procés 
iniciat durant lels anys 2014, 2015 i 2016 a Médina, ciutat de 
Dakar, i pretén aconseguir la millora de la governança local i 
la gestió municipal de la ciutat de Dakar a partir del treball al 
districte de Médina. El projecte ha previst, per aconseguir-ho: 
1. La millora de la representativitat de les dones en els espais 
de participació i presa de decisions. 
2. Enfortir els espais de participació i d’interlocució entre la 
municipalitat, les organitzacions de base i la ciutadania. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la 
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes. 
Zona geogràfica Àfrica Senegal - Dakar 
 



 

Reforzando la proteccion de las lideresas y defensoras 
de DDHH en Colombia 

Anual 

ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ Pressupost: 56.434,98 EUR 
Descripció del projecte:  Reforçar la protecció de 400 dones 
líders i defensores de drets humans de la Xarxa Nacional de 
Dones Defensores (RNMD) de Colòmbia en els 14 
departaments on aquesta focalitza la seva acció, mitjançant el 
disseny i desenvolupament d'una campanya de comunicació 
d'abast nacional que doni visibilitat i reconeixement a la seva 
tasca i les protegeixi d'atacs, així com mitjançant una 
estratègia de desenvolupament de capacitats de les pròpies 
defensores. L'acció del projecte també preveu donar suport a 
la RNMD perquè defineixi i desenvolupi una Estratègia que 
permeti les seves integrants ampliar els seus coneixements 
sobre els elements constitutius de la protecció institucional, 
així com de l'autoprotecció personal i organitzativa. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis 
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les 
xarxes internacionals de ciutats.  
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - 14 municipios de 

Colòmbia 
 



 

Pla d’acció del CIDEU 2018-2019 Anual 
CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO URBANO - CIDEU- 

Pressupost: 40.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  L’objecte d’aquest conveni és la 
col•laboració en el projecte de “PLA D’ACCIÓ DEL CIDEU 
2018-2019” que pretén generar i compartir coneixement 
sobre les ciutats i oferir solucions als reptes locals així com 
potenciar els processos de capacitació de les ciutats 
mitjançant programes de cooperació horitzontal o estimulant 
la triangulació en la cooperació per al desenvolupament. 

CONVENI 

Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis 
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les 
xarxes internacionals de ciutats. 
Zona geogràfica Amèrica Amèrica 
 



 

Des del municipalisme fem xarxa europea front els 
Tractats de Lliure Comerç 

Anual 

ENTREPOBLES Pressupost: 49.870,08 EUR 
Descripció del projecte: El projecte pretén continuar el treball 
endegat a la fase anterior, col•laborant a l’estratègia de 
Catalunya No al TTIP, CETA i TISA, per promoure des de la 
societat civil de Barcelona l’exercici de la responsabilitat 
global de la ciutat amb el debat crític i la construcció 
d’alternatives al Tractats de Comerç i Inversió (TCI) endegats 
darrerament per la CE, des del municipalisme, a nivell local i 
europeu.  

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis 
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les 
xarxes internacionals de ciutats. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Quota FCCD 2018 Anual 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 16.100,00 EUR 
Descripció del projecte:  Quota anual d’acord amb 
l’Assemblea General de Socis 

GESTIÓ PROGRAMES 

Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis 
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les 
xarxes internacionals de ciutats.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Conveni “Grup de Treball sobre Enfortiment 
Institucional”. (Any 2018) 

Anual 

VNG INTERNACIONAL Pressupost: 10.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  Entre les organitzacions fundadores 
de CGLU existia la tradició d'afavorir trobades regulars 
d'experts i tècnics per discutir sobre els progressos en la 
Cooperació Municipal Internacional (MIC) i el programa ACB 
(Enfortiment de les Capacitats de les Associacions). El Grup de 
Treball té per objectiu donar continuïtat a l’intercanvi de 
coneixement i pràctiques en els programes MIC/ACB per 
millorar la qualitat del treball, coordinar activitats i programes 
amb l'objectiu d'evitar el solapament i la duplicitat d'esforços. 

CONVENI 

Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis 
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les 
xarxes internacionals de ciutats.  
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 

 



 

Objectiu Estratègic 9: Promoure el dret a la ciutat 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Diseño participativo del espacio urbano con especial 
atención a la accesibilidad universal y seguridad para 
colectivos vulnerables. 

Pluriennal 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS Pressupost: 73.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  Fomentar trobades participatives 
per al disseny dels espais públics del Municipi d'Inhambane, 
basant-se en els criteris d'accessibilitat universal i seguretat 
amb perspectiva de gènere. La proposta neix a partir de 
detectar la dificultat d'accés a l'espai públic del col·lectiu de 
persones amb diversitat funcional i la falta de seguretat dels 
carrers del municipi. Aquesta identificació s'ha fet 
conjuntament amb el Municipi d'Inhambane (CME, 
concretament amb les vereações d'urbanisme i acció social), 
la Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social 
(DPGCAS), l'Associação 2 Paralegais d'Inhambane i el Fòrum 
dones Associações Moçambicanas 2 Deficients (FAMOD). 
Aquestes entitats formaran part de l'equip durant el projecte 
en la implementació de les activitats i presa de decisions. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els 
principisde l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Inhambane 
 



 

Habitat 3 Chamanculo C Pluriennal 
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Defensar un accés no discriminatori 
a la ciutat i als serveis i oportunitats que ofereix, evitant que 
es reforci un model d'expansió urbà poc sostenible i desigual 
en què les famílies amb menys recursos es veuen expulsades 
a la perifèria. S'aborda el dret a la ciutat: mitjançant la 
reducció dels conflictes derivats d'una tinença insegura de la 
terra; i mitjançant la implementació d'un mètode de 6 passos 
per assolir el títol de Duat (la tinença segura de la terra) 
mitjançant el planejament participatiu. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els 
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 



 

Com vivim? Convivint: per una escola i un món 
sostenible i de pau-fase1 

Anual 

FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA Pressupost: 30.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  És un projecte adreçat a l’alumnat, 
professorat i famílies de 2 centres educatius de Barcelona. 
L'objectiu és formar una ciutadania crítica amb les actituds 
discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el 
medi; capaç d’identificar-les i que generi propostes de 
transformació en els projectes de convivència de centre, 
l’entorn local i mundial. 
Mitjançant l’acció es vol: 
a) promoure la formació, investigació, reflexió i transformació 
d’estratègies de resolució assertiva en el centre gràcies al 
treball de competències personals i interpersonals i la 
generació d’espais mixtos. 
b) fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat 
global des del centre al barri per sensibilitzar la ciutadania a 
través de l’art en espais públics i la difusió en mitjans locals. 
c) compartir les experiències entre: comunitats educatives, 
universitat (GREM UB) i xarxes de cooperació i educació (CRP, 
Ahead, Ajuntament, lafede.cat) per generar aprenentatges, 
major coordinació i incidència en les polítiques educatives i 
socials, sobretot en els plans de formació del professorat. 
Per assolir aquests objectius es fan formacions participatives, 
de recerca, artístiques i socioemocionals sobre la cultura de 
pau i la sostenibilitat global durant dos anys. La sol•licitud 
representa la primera fase de formació, investigació i 
sensibilització a la comunitat educativa. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els 
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

MEDELLIN,CIUTAT ACCESSIBLE Anual 
FUNDACIO PRIVADA DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI 

Pressupost: 56.467,20 EUR 

Descripció del projecte:  Les actuacions proposades  van 
dirigides a un major coneixement  entre las entitats  
representatives dels diferents col•lectius beneficiaris  i  els 
professionals  i  polítics de l’administració local, per poder 
construir un discurs coherent  i  consensuat  sobre las accions 
que han de realitzar-se per millorar l’accessibilitat de la ciutat. 
El propòsit és que les propostes d’acció esdevindran en uns 
objectius  i línies de treball  clares a desenvolupar. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els 
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme. 
Zona geogràfica Amèrica Colòmbia - Medellin 
 



 

Patrimonio Educa: Rehabilitación de la Escuela 
Mendive, Habana Vieja, Cuba 

Pluriennal 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP Pressupost: 74.252,91 EUR 
Descripció del projecte:  Col•laborar en  el desenvolupament  
escolar integral de la infància a La Habana Vieja, a més a més, 
es vol  contribuir a la rehabilitació, gestió i valorització del 
patrimoni cultural del Centro Històric de la Habana. Aquesta  
iniciativa complementa las acciones de cooperació entre la 
OHCH i  l’Ajuntament de Barcelona a l’escola primària: “Rafael 
María de Mendive”, immoble d’alt valor  patrimonial i 
històric. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge.  
Zona geogràfica Amèrica Cuba - L´Havana 
 



 

Fortalecimiento de la GRSU en la ciudad de Maputo Anual 
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES 

Pressupost: 56.500,00 EUR 

Descripció del projecte:  El projecte se centra en el sector 
dels GRSU, amb un enfocament en la gestió i reciclatge de 
residus orgànics del Districte ca-Maxakeni. És la continuació 
del treball iniciat en el projecte anterior. Es vol fer un pas més 
i no només es reforçarà la consolidació dels processos de 
compostatge, sinó que s'impulsarà la seva comercialització en 
els mercats de Maputo i es fomentarà l'ús domèstic de 
l'abonament. A més, es promourà el coneixement i la 
sensibilització per a l'aplicació del Dret a viure en un ambient 
saludable i digne. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge.  
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 



 

Exercici real del dret a la salut a Jourd El Aala - 
Bhamdoun, Líban. 

Pluriennal 

ASSOCIACIÓ CATALUNYA LÍBAN Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Afavorir la cohesió social i la justícia 
a nivell local a la regió de Jourd El Aala - Bhamdoun , Mont 
Líban, Líban, generant un vincle entre equitat i salut, on 
mitjançant un enfocament integral ( comunitari i social) es 
busqui garantir l´exercici real al dret a la salut de la població 
més vulnerable en la regió i millorar els nivells de participació 
i democràcia comunitària entre tota la població, amb especial 
incidència en la generació de capacitats dels Titulars de Drets, 
Responsabilitats i Obligacions (TD, TR i TO). Directament es 
busca:  
1. Millorar l´accés a serveis bàsics com la salut individual i 
comunitària, treballant sobre 5 de les dimensions que 
conformen el Dret a la Salut. 
2. Generar informació i educació en Salut social i comunitària, 
especialment dirigida a TD (dones i nenes/nens), per tal de 
garantir el coneixement dels seus drets i, per tant, el seu 
exercici, així com afavorir millors nivells de salut i, per tant, 
també afavorir nous models de desenvolupament humà 
sostenible. 
3. Enfortir i treballar per millorar la participació democràtica, i 
col•laboració entre TO i TR amb els TD, per tal de garantir les 
seves obligacions i responsabilitats en el desenvolupament 
social i comunitari de les poblacions a les que rendeixen 
comptes, i afavorir polítiques locals i mesures concretes que 
afavoreixin una gestió comunitària de la salut i els factors que 
la determinen. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Mediterrània Líban - Regió Municipal de 

Jourd El Aala-Bhamdoun 
(agrupa 9 municipis) 

 



 

Facilitando acceso a servicios integrales de salud 
primaria en 6 comunidades FDG 

Pluriennal 

CREU ROJA Pressupost: 70.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  La proposta, de 24 mesos, facilitarà 
l'accés a serveis integrals de salut primària de la població de 
Gaza en un context de crisis humanitària crònica motivat per 
més de 10 anys de bloqueig israelià sobre la Franja, les 
conseqüències de les tres darreres guerres (2008/09-2012-
2014), així com les repercussions de la falta de reconciliació 
intra-palestina. Es contribuirà a millorar l'estat de benestar, 
salut de la població i a enfortir la resiliència. L'acció es 
desenvoluparà en les comunitats de Khan Younis Est, Dir El 
Balah, Mawasy, Al Amal, Tel el Hawa i Jabalia i beneficiarà a 
130.000 persones. Unes 110.000 persones rebran serveis 
clínics facilitats des dels 4 Centres d'Atenció Primària (CAP) de 
Salut de la MLRP a la FdG. Aquests centres seran reforçats 
(amb subministraments i equipaments), garantint serveis 
interromputs. S'establirà una xarxa a nivell comunitari, de 
voluntaris/es i membres de la comunitat que permetrà la 
participació activa de la població en la gestió de la salut amb 
incidència en la salut preventiva, contribuint les seves accions 
a la conseqüent disminució de factors de risc. Aquesta xarxa 
permetrà la creació de comitès comunitaris de sensibilització, 
la mobilització de la població, abastant tant a la comunitat en 
general com específicament als centres escolars. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Franja de Gaza 
 



 

Estrategia municipal participativa para gestión y 
saneamiento en comunidades urbano-marginales 

Pluriennal 

FARMACÉUTICOS MUNDI Pressupost: 72.101,20 EUR 
Descripció del projecte:  Aquest projecte desenvoluparà 
metodologies per a l'abordatge del sanejament ambiental en 
comunitats urbanes marginals amb elevada vulnerabilitat i 
precarietat per la inexistència de sistemes de gestió de 
residus sòlids urbans i aigües residuals domèstiques, 
abocades de forma indiscriminada en els entorns d'aquests 
assentaments, agreujant la seva vulnerabilitat sanitària i 
exclusió social. Es desenvoluparan metodologies adaptades 
que integrin la participació social amb un enfocament 
diferenciat de gènere evidenciant la distribució desigual de 
responsabilitats pel deficient accés a serveis  de sanejament. 
Es desenvoluparà amb l'acompanyament a la comunitat i la 
implicació dels equips municipals enfortint les seves 
capacitats pel desenvolupament de solucions adaptades a la 
gestió del sanejament ambiental en assentaments urbans 
precaris, enfortint el teixit social i la presència institucional. Es 
posarà en valor el desenvolupament de metodologies 
adaptades amb la identificació de riscos, i selecció de 
solucions a integrar en els plans de desenvolupament urbà, 
amb metodologies adaptades per a la seva rèplica en 
comunitats similars. Es farà un treball d'incidència sobre 
aquesta problemàtica i les solucions validades perquè puguin 
ser tingudes en compte en les comissions de redacció de la 
nova Llei de l'Aigua, des de la societat civil organitzada. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

90-90-90: PROJECTE VIH A RD CONGO Anual 
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
DONA 

Pressupost: 56.500,00 EUR 

Descripció del projecte:  Contribuir a l'augment de les proves 
de VIH i a mitigar l’impacte psicosocial de la malaltia entre els 
afectats, mitjançant campanyes massives de sensibilització i 
detecció precoç per part d’una unitat mòbil. A nivell 
comunitari, el projecte donarà suport a les zones de salut de 
Mont Ngafula I i II, Selembao, Matete i Ngaba, enfortint la 
capacitat dels 18 hospitals de maternitat de nivell primari de 
la zona i es fará càrrec del 50% de les despeses 
d’hospitalizació dels casos que ho requereixin, així com de les 
activitats del grup de suport i visites a domicili. El projecte té 
com a objectiu implantar l’estrategia del PNUD en la lluita 
contra la SIDA de testar el 90% de la població, tractar el 90% 
dels malalts i aplicar la prova de la càrrega viral al 90%. A més, 
contempla l’anàlisi de les dades obtingudes per tal de fer un 
seguiment i estudi científic de la malaltia. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica RDC - Kinshasa 
 



 

Millora de l'accés a la salut ocular de la població 
d'Inhambane 

Anual 

FUNDACIO ULLS DEL MÓN Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte millorarà l’exercici del 
dret a la salut ocular de la població d’Inhambane, 
especialment de les dones, mitjançant la millora de l’accés i la 
disponibilitat en els àmbits següents: 
• L’atenció quirúrgica: insuficient segons els estàndards de 
l’OMS. Aquesta atenció anirà acompanyada d’activitats de 
promoció de la salut, sobretot entre les dones. 
• L’atenció òptica: malgrat la creació de dues òptiques a la 
província (amb l’ajuda d’Ulls del món), cal millorar l’accés i la 
disponibilitat d’ulleres per corregir defectes refractius. Es 
prendran una sèrie de mesures: detecció de problemes 
refractius entre l’alumnat d’escoles de primària; donació 
d’ulleres gratuïtes a les nenes i nens de famílies que no 
puguin comprar-ne; creació d’una tercera òptica, gestionada 
per una associació de dones. 
• L’atenció oftalmològica als districtes: es realitzaran 
campanyes per fer accessible l’oftalmologia als districtes, de 
manera que el trasllat a l’Hospital Provincial d’Inhambane 
(HPI) no suposi un obstacle en l’accés a l’atenció 
especialitzada, sobretot per a les dones, la mobilitat 
geogràfica de les quals es veu condicionada per les relacions 
de gènere. A més, el projecte inclou un resultat específic de 
gènere, amb accions concretes per millorar l’equitat de 
gènere en l’accés a la salut ocular. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Inhambane 
 



 

Desarrollo de las capacidades de gestión de las aguas 
pluviales. Gaza 

Pluriennal 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost: 75.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Reforçar les capacitats de les 
entitats públiques i de les comunitats locals en matèria de 
gestió efectiva dels desbordaments per aigües pluvials amb la 
finalitat de reduir l'impacte dels desastres naturals, millorar la 
sostenibilitat a llarg termini de l'aqüífer i assegurar la bona 
salut dels residents en les zones inundades de la Governació 
de Gaza. Per tal d'aconseguir-ho, ACF ajudarà l'Autoritat 
Palestina de l'Aigua (PWA) i el Municipi de Gaza (MG) en la 
instal•lació de sistemes urbans de drenatge d'aigües pluvials 
per a recollir l'aigua de les teulades dels edificis i reutilitzar-la 
per a la irrigació de les zones recreatives adjacents, 
descarregant l'escorrentia a l'aqüífer per infiltració. Els 
beneficiaris d'aquesta acció seran els edificis adjacents a 
Barcelona Park, a la ciutat de Gaza, la identificació d'aquests 
es durà a terme en col•laboració amb el Municipi de Gaza. La 
intervenció proposada s'ajusta a l'estratègia sobre aigua i 
aigües residuals de la PWA per recollir i desviar l'aigua de 
pluja a l'aqüífer amb la finalitat de millorar la seva qualitat; i 
s'ajusta a la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) en 
respecte a la reducció del risc d'inundació per aigua de pluja i 
al desenvolupament sostenible de tots els recursos hídrics 
(convencionals i no convencionals, compartits i endògens). El 
projecte reduirà les escorrenties d'aigües pluvials en les zones 
inundades, millorarà la qualitat de l'aigua extreta de l'aqüífer i 
protegirà a uns 8.400 habitants dels riscos associats al 
contacte amb les aigües pluvials (potencialment) 
contaminades. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Gaza 
 



 

Mejora de la preparación y la respuesta ante 
emergencias. Gaza 

Pluriennal 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost: 70.264,00 EUR 
Descripció del projecte:  Reforçar les capacitats del proveïdor 
del servei i de les comunitats locals a fi de reduir l'impacte 
dels desastres naturals, millorar la sostenibilitat a llarg termini 
de l'aqüífer subterrani i assegurar la bona salut dels residents 
a les zones propenses a patir inundacions a la Franja de Gaza. 
Aquestes intervencions reduiran l'impacte de les emergències 
a les zones objectiu i garantiran que la població pugui seguir 
vivint de forma segura. Acció contra la Fam (ACF) recolzarà el 
desenvolupament d'un Pla de Preparació davant 
d'Emergències (EPP), que utilitzarà el Municipi de Gaza (MG) 
en la seva Planificació de la Resposta a Emergències. ACF 
aportarà capacitació tècnica al MG, que compta amb 674,571 
habitants, i construirà dos sistemes de drenatge d'aigües 
pluvials a les zones identificades propenses a patir 
inundacions a la ciutat de Gaza, com a part de les 
intervencions en matèria d'EPP del municipi. Les 
infraestructures construïdes es lliuraran al MG en finalitzar el 
projecte. La intervenció que es proposa suposarà una millora 
en la capacitat del MG de respondre a emergències i de 
prestar millors serveis a 45,000 persones, mitjançant la 
reducció de les escorrenties d'aigües pluvials en dues zones 
propenses a patir inundacions. Igualment, es protegirà a la 
població del contacte amb les aigües pluvials acumulades 
contaminades i com a conseqüència, es millorarà l'estat de 
salut pública. Les dues zones objectiu s’identificaran gràcies al 
mapa de zonificació d'inundacions creat per ACF durant 
l'avaluació d'inundacions en curs a les Governacions del Nord 
i de Gaza, amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona 
del 2017, com a part de l'estratègia de preparació davant 
d'emergències del MG. Aquest estudi acabarà al setembre de 
2018. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Mediterrània Territoris Palestins Ocupats - 

Gaza 
 



 

Reforzar las capacidades de las instituciones públicas y 
las comunidades para gestionar las aguas pluviales en 
la Governación de Khan-Yunis (Franja de Gaza) 

Pluriennal 

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE Pressupost: 73.601,20 EUR 
Descripció del projecte:  Reforçar les capacitats de les 
institucions públiques i comunitats locals per administrar 
l’excés d’aigua de pluja de manera eficaç, amb la finalitat de 
reduir l’impacte de les catàstrofes naturals, millorar la 
sostenibilitat de l’aqüífer subterrani a llarg termini i millorar la 
salut dels residents en els llocs propens a les inundacions de 
la Franja de Gaza. S’implementaran deu unitats de recollida 
de l’aigua de pluja per recollir aigua pluvial de les terrasses de 
les escoles i els patis perifèrics, desviant-la a l’aqüífer. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Mediterrània Palestina - Khan Younis 

(Franja Gaza) 
 



 

Programa para la transformación del sistema de 
escuelas nocturnas de Mumbai 

Pluriennal 

FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Pressupost: 71.518,85 EUR 
Descripció del projecte:  A l'Índia viuen al voltant de 447 
milions de menors, es tracta del país amb major població 
infantil i juvenil. Malgrat el creixement econòmic, la 
desigualtat és creixent. 
Una problemàtica és l'escolarització d'aquests menors i 
adolescents. A Mumbai, aproximadament 18.625 menors no 
estan escolaritzats. Amb l'objectiu de millorar aquests nivells, 
s'ha instaurat un sistema d'escoles nocturnes que compta 
amb 150 a Mumbai. S'atenen prop de 20.000 estudiants entre 
15 i 25 anys. aquestes escoles estan organitzades i 
sustentades per diferents organismes no governamentals i 
governamentals. Per mitjà del projecte, Educo juntament 
amb Masoom beneficiaran a 7 Escoles Nocturnes per 
contribuir a que les nenes, nens i adolescents exerceixin la 
seva dret a una educació de qualitat en les Escoles Nocturnes 
de Maharashtra. 
Beneficiarà 566 beneficiàries directes, 812 indirectes. I les 
accions s'articulen en: 
-Contribuir i promoure la implementació de les polítiques 
públiques que assegurin i garanteixin l'accés a una educació 
de qualitat, amb focus en els programes educatius de 7 
Escoles Nocturnes a Maharashtra.  
-Millorar la creació d'espais educatius inclusius que assegurin 
l'accés i la qualitat de l'educació secundària per 537 
estudiants en 7 Escoles Nocturnes de Mumbai. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Altres Índia - Mumbai 
 



 

Stop2: Dispositiu de Protecció dels drets de la infància 
al carrer 

Anual 

FUNDACION MAIN Pressupost: 55.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  Un dels elements nuclears del 
projecte és la formació ocupacional, que es farà mitjançant la 
posada en marxa d'un "dispositiu de prospecció 
d'oportunitats de formació i treball" adaptat al perfil de les 
joves, i orientat a enfortir les seves capacitats ocupacionals 
mitjançant un pla d'inserció laboral personalitzat. Aquest 
dispositiu reduirà les barreres entre les joves i l'oferta 
formativa i laboral, tenint en compte els factors d'exclusió 
que pateixen i les múltiples discriminacions que pateixen com 
a dones, com a joves i com a persones en situació de pobresa 
extrema. Aquest tipus de servei actualment o bé és inexistent 
o bé està fora de l'abast d'aquest col•lectiu. Simultàniament, 
es formarà a les joves com a activistes de la defensa dels seus 
drets fonamentals, en col•laboració amb entitats expertes en 
drets i gènere. Així podran reconèixer, exigir i representar els 
drets del col•lectiu al qual pertanyen davant la comunitat i les 
autoritats. Per últim, es treballarà en la capacitació 
continuada de tècnics i funcionaris responsables a nivell local 
d'implementar polítiques de protecció, i s'articularà una xarxa 
operativa entre les diferents agents de la societat civil que 
amplifiqui la capacitat de donar respostes als problemes de 
les joves. Considerem que sense atendre simultàniament tots 
aquests fronts, qualsevol intervenció serà insuficient per a 
generar una millora sostenible de la situació. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 



 

Mujeres en el camino: de la privación de libertad a un 
proyecto de vida 

Anual 

HUACAL-ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR Pressupost: 56.466,47 EUR 
Descripció del projecte: Desenvolupar i implementar un 
model d'inserció i atenció integral amb la finalitat 
d'acompanyar i apoderar dones que van estar privades de 
llibertat i que es troben en situació d'alta vulnerabilitat a 
l'hora d'emprendre un procés d'inserció. 
Per atendre a les dones exprivades de llibertat en el procés de 
construcció d'un projecte de vida que els permeti una inserció 
a la societat salvadorenca en condicions dignes i amb garantia 
del compliment dels seus drets, el projecte brindarà un 
acompanyament estructurat en sis àmbits, que han estat 
identificats com a claus per a l'establiment d'un projecte de 
vida: Atenció psicosocial (individual, grupal i familiar), 
educativa (formal i no formal), laboral (passanties laborals), 
artística (vinculació a un projecte cultural), salut integral 
(salut sexual i reproductiva, física, nutricional) i assistència 
jurídica (els casos que ho requereixin). 
La implementació pilot i la sistematització del model es 
combinaran amb accions per desenvolupar i enfortir una 
xarxa de suport constituïda per actors rellevants en l'àmbit de 
la inserció (empreses, universitats i institucions relacionades 
amb la formació, i tot professional i/o institució vinculada als 
6 àmbits d'atenció) i amb accions per capacitar i sensibilitzar 
les institucions públiques salvadorenques sobre la necessitat 
de prioritzar les polítiques d'inserció i d'actuar en 
corresponsabilitat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Amèrica El Salvador - San Salvador 
 



 

Determinants Socials de la Salut a la Ciutat de Maputo Pluriennal 
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA Pressupost: 73.504,25 EUR 
Descripció del projecte:  Els determinants socials de salut són 
les circumstàncies en que les persones neixen, creixen, viuen, 
treballen i envelleixen, inclòs el sistema de salut. Aquestes 
circumstàncies són el resultat de la distribució de poder i dels 
recursos a nivell mundial, nacional i local, i depenen al mateix 
temps de les polítiques adoptades. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 



 

Millora de la seguretat alimentària i la nutrició 
materno-infantil a Soma 

Anual 

ONG NUTRICION SIN FRONTERAS Pressupost: 56.394,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte neix del treball conjunt 
des de fa anys del Ministeri de Salut i Benestar de Gàmbia 
(endavant MoHSW) i la National Nutritional Agency (endavant 
NaNA) amb Nutrició Sense Fronteres (endavant NSF) i 
s’integra dins d'una estratègia més general, promoguda pel 
OHSW, per a la reducció de la morbimortalitat produïda per la 
desnutrició materno-infantil que inclou un programa 
d'assistència i vigilància nutricional a les diferents regions del 
país. En aquest cas, l’objectiu és millorar les condicions de 
salut i seguretat alimentària materno-infantil a la Lower River 
Region (endavant LRR), pel qual s’ha considerat 
imprescindible reobrir el Centre de Recuperació Nutricional 
Materno-Infantil (CREN) situat a l’hospital de la ciutat de 
Soma, sense funcionar des d’aproximadament un any (per 
falta de pressupost i canvi de govern). El CREN de Soma és 
una infraestructura bàsica necessària per treballar contra la 
malnutrició infantil a les comunitats de LRR. Al projecte, per 
tant, hi participen també el Districte Sanitari i Governador de 
la Regió de Soma (endavant RHT) i el Municipi (Soma Area 
Council). La proposta es basa en el tractament i prevenció de 
la malnutrició infantil de 0 a 5 anys. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica Gàmbia - Soma 
 



 

Estudi participatiu intervencions barri GD espais 
colectius 

Anual 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Pressupost: 56.500,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte pretén fer un estudi 
d’intervencions estratègiques a GD per millorar el sistema 
d’espais Col•lectius, es planifica en tres eixos: una component 
executiva a Maputo, una component de Formació/ 
Sensibilització/ Difusió al món acadèmic, i una component 
conclusiva. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics 
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana, 
l’educació, la salut i l’habitatge. 
Zona geogràfica Àfrica Moçambic - Maputo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectiu Estratègic 10: Millorar la coherència de polítiques  envers la justícia global 

 

Col·laboració amb entitats 

 

Contribuint a un canvi en el model municipal per a 
l'accés als serveis bàsics 

Anual 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES 

Pressupost: 28.530,28 EUR 

Descripció del projecte:  Posar al centre de l’agenda política 
l’actual model de gestió dels serveis d’aigua i energia. 
Actualment la seva gestió es troba en mans d’empreses 
transnacionals prioritzant el lucre al subministrament de béns 
bàsics. El 2019 serà any electoral i es considera convenient 
aprofitar aquest esdeveniment per sensibilitzar tant a la 
població barcelonina com als candidats municipals en establir 
les bases per caminar cap a la consecució d’un accés universal 
als serveis bàsics. 
Amb la creació de policy papers, es treballaran materials de 
difusió per sensibilitzar el conjunt de la ciutadania. Mitjançant 
una forta campanya de comunicació amb infografies, material 
imprès i audiovisual es realitzarà un treball d’incidència 
pública i política per tal de donar a conèixer els continguts 
dels materials elaborats per millorar l’accés universal als 
serveis bàsics. Es celebraran tres taules rodones públiques per 
analitzar i debatre els programes electorals presentats sobre 
energia, aigua i pobresa energètica; i posteriorment, es 
portarà a terme un seguiment de les polítiques municipals en 
l’aplicació de mesures per millorar l’accés als serveis bàsics. 
Paral•lelament, es treballarà per internacionalitzar la situació 
de la remunicipalització de l’aigua a la ciutat, per tal de situar-
la com a referent mundial. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes 
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i 
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 



 

Desarmem les nostres institucions, de la banca armada 
a la banca ètica 

Anual 

CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS Pressupost: 49.985,97 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte parteix del fet que els 
bancs, els fons de pensions i les asseguradores en col•laborar 
amb el complex militar-industrial ajuden a mantenir nivells 
elevats d’armamentisme, amb el qual contribueixen a proveir 
d'armes conflictes armats, incidint en la seva perdurabilitat i 
augmentant els seus nivells de violència i les seves 
conseqüències nefastes en les poblacions. El projecte pretén, 
arran d’una tasca de recerca i divulgació, destapar de manera 
rigorosa els vincles entre les principals entitats financeres 
espanyoles i internacionals, la producció i exportació d’armes 
i el negoci de la guerra, i les seves relacions indirectes amb els 
actors del govern municipal supramunicipal (Diputació de Bcn 
i Generalitat de Catalunya) i altres actors (empreses, 
consumidors, societat civil, universitats públiques, ciutadania 
en el seu conjunt), per tal de contribuir a una conscienciació 
del grau de responsabilitat de cada actor en aquest 
mecanisme generador de conflictes armats i violacions de 
drets humans en els països del Sud. La tasca de generació de 
consciència crítica està encaminada al desenvolupament 
d’accions de mobilització social i incidència política per 
generar canvis en les pràctiques financeres i d’assegurances 
de la ciutadania, les administracions i institucions públiques 
de la ciutat de Barcelona, apel•lant al principi de coherència, 
per a una cultura de pau efectiva a la nostra societat i una 
justícia global, avançant cap a unes finances ètiques. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes 
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i 
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Projectes de justícia global als districtes Anual 
DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ Pressupost: 82.526,90 EUR 
Descripció del projecte:  Suport a les accions de justícia global 
i cooperació als districtes impulsades per la pròpia 
administració o per les entitats vinculades al territori. 

GESTIÓ PROGRAMES 

Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes 
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i 
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Compra pública ètica: recerca, seguretat jurídica i 
coherència política 

Anual 

NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL Pressupost: 49.860,00 EUR 
Descripció del projecte:  Donar continuïtat al procés social 
que s'està donant per a la incorporació de la compra pública 
ètica per part de les administracions municipals. És així que 
s'assumeix que la compra pública serveix com un mecanisme 
per fomentar el respecte dels drets humans per part de les 
empreses transnacionals i la coherència de les 
administracions, incentivar el consum responsable de la 
ciutadania, i dialogar amb les iniciatives que treballen amb 
accions concretes de promoció del compliment dels drets 
humans "a casa nostra". Aquest projecte entén que la compra 
pública és una eina concreta per promoure la justícia global i, 
per tant, és un procés social a curt i mig termini. És així que, 
per a aquesta fase, s'ha suggerit una intervenció centrada en 
posar a dialogar administracions i societat civil referent a això 
d'estratègies concretes d'inclusió de les clàusules proposades 
per la Guia per a la protecció i promoció dels drets humans en 
la contractació pública. També per donar eines concretes de 
seguretat jurídica o d'investigació i bones practiques locals, 
regionals o europees, que siguin útils a aquest objectiu. 
Finalment, per proposar una narrativa discursiva a través de 
la comunicació transformadora que s'acosti a la ciutadania a 
la temàtica. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes 
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i 
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Coneixement i co-disseny per un nou model turístic Anual 
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA 
GLOBALITZACIÓ - ODG 

Pressupost: 29.087,10 EUR 

Descripció del projecte:  Abordar la problemàtica del model 
de turisme de la ciutat de Barcelona (imperant a nivell 
internacional), abordant l'estudi dels actors econòmics i 
financers que estan darrera, i posant llum a l’entramat 
d’actors i mecanismes financers (moltes vegades connectats 
amb la construcció i el món immobiliari) que converteixen el 
patrimoni cultural comú de la ciutat en un producte per 
l'especulació financera. Pretén generar coneixement i 
propostes d'acció, de mobilització i d'incidència, millorant la 
capacitat de maniobra dels actors socials i polítics enfront de 
la financiarització de la ciutat i els espais de vida de la 
població. Per assolir aquest objectiu, la present proposta se 
centra a treballar amb diversos agents de l’àmbit barceloní, 
català, estatal i internacional: responsables polítics/ques i 
personal tècnic del sector públic, organitzacions de la societat 
civil en defensa d’un altre model de turisme equitatiu i contra 
els impactes de l'actual, i, de manera més extensiva, el 
conjunt de la ciutadania. La població beneficiària del projecte 
són els actors socials dels barris de Barcelona que han vist 
més vulnerats els seu dret a la ciutat, concepte que integra els 
drets urbans, socioeconòmics, culturals i polítics, és a dir, la 
població resident en aquests espais i els col•lectius de 
persones treballadores més precaritzades en el sector turístic. 
Les actuacions que es duran a terme per assolir aquest 
objectiu es concreten en cinc dimensions: (1) enxarxament de 
col•lectius i co-disseny de l'actuació (2) elaboració de la 
investigació-acció; (3) tallers formatius; (4) campanyes de 
comunicació i sensibilització; i (5) mobilització i incidència 
política, que es realitzaran paral•lelament. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes 
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i 
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Desmuntant el negoci de l'ocupació en les conflictes del 
Sàhara i Palestina 

Pluriennal 

ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS Pressupost: 49.922,22 EUR 
Descripció del projecte:  Promoure una ciutadania en 
Barcelona compromesa amb la defensa drets humans i la fi de 
l'ocupació en Palestina i Sàhara Occidental mitjançant la 
recerca, sensibilització i incidència política. Per a això, s'usarà 
com a eines ciutadanes de monitoreig dos observatoris actius 
i consolidats com són l’Observatori Empreses i Drets Humans 
(ODHE) i l’Observatori SHOCKMONITOR. Tots dos tenen 
l'objectiu de seguir sent una font rigorosa d'informació i 
denúncia sobre els impactes i responsabilitat de les empreses 
transnacionals en la vulneració dels Drets Humans, amb 
especial atenció en aquelles empreses que perpetuen l'espoli 
dels recursos naturals del Sàhara o es beneficien de la 
repressió i l'apartheid palestí amb la presència d'empreses de 
seguretat privada. Es crearan sinèrgies i nous canals de 
col•laboració amb els moviments de solidaritat amb el Sàhara 
i Palestina, organitzacions juvenils, i organitzacions civils de 
base que han treballat històricament en la temàtica. Es 
reforçarà l’eix d’investigació amb la creació d’un directori que 
doni resposta a la demanda creixent d’informació de la 
societat civil i institucions publiques. 
Apostarem per una articulació amb una xarxa d’investigadors 
i periodistes amb presència de dones a les zones d’estudi 
(Sàhara i Palestina). Finalment, posarem especial atenció en 
com millorar la interlocució amb mitjans de comunicació, 
construint un relat del context i del conflicte que fugi dels 
sensacionalismes i estereotips, construint un relat que pugui 
calar en l'opinió pública i trencar els cercles endogàmics de 
autoconsum de informació, denuncia i incidència. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.2: Promoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les 
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les 
quals col·labora. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

"Entre línies" Justícia Global als llibres de text de 
ciències socials 

Anual 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB Pressupost: 46.187,78 EUR 
Descripció del projecte:  “Entre Línies” vol incidir en els 
valors, continguts i metodologies usats en els llibres de text, i 
també en la utilització dels llibres de text que en fa el 
professorat. D’una banda, doncs, vol establir un debat 
intern/assessorament amb les editorials de llibres de text per 
explorar conjuntament formes d’incorporar l’Educació per a 
la Justícia Global als llibres, i alhora generar un consens entre 
diferents actors sobre què seria un “Codi Ètic” de les 
editorials, com un mitjà perquè les editorials se sentin 
interpel•lades per un sector educatiu ampli. D’altra banda, 
pretén incidir en la formació del professorat per tal que 
aquest sigui més conscient de les limitacions dels llibres de 
text, i en faci un ús més crític. Aquesta incidència es plasmarà 
en reunions amb coordinacions de Màster de professorat de 
secundària (especialització en Ciències socials) per mirar 
d’incloure aquesta perspectiva, i també en formacions 
concretes, tant a nivell de Màster (formació inicial) com en 
una Escola d’estiu (formació continuada). Per a totes dues 
línies d’actuació, es participarà en espais de concertació i 
participació per fer incidència sobre els llibres de text i la 
formació inicial del professorat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.2: Promoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les 
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les 
quals col·labora. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Recerca per la ciutadania global  Anual 
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB Pressupost: 53.000,00 EUR 
Descripció del projecte:  La Fundació Solidaritat UB facilita un 
servei a la ciutadania de Barcelona orientat a promoure el 
coneixement, la valorització i la defensa dels Drets Humans, la 
Cultura de Pau i el Diàleg Intercultural, tot posant al seu abast 
instruments per participar en iniciatives adreçades a aquests 
objectius. És una activitat amb abast de ciutat i es fa en 
coordinació amb el Consorci d’educació amb l’objectiu 
d’esdevenir un model per poder ser estès a la resta de la 
ciutat i de Catalunya. 
Aquest conveni persegueix l’establiment d’una fórmula de 
col•laboració per a l’organització i creació de propostes 
orientades a impulsar la participació ciutadana en iniciatives 
adreçades al coneixement, la valorització i defensa dels Drets 
Humans, la Cultura de Pau i el Diàleg Intercultural,  
Es defineix que la implementació d’aquesta col•laboració 
tindrà sis línies d’actuació: 
• Suport a la recerca per la ciutadania global en els estudis de 
batxillerat. 
• Divulgació als instituts de batxillerat de propostes de 
recerca sobre justícia global. 
• Formació del professorat en investigació formativa per la 
ciutadania global. 
• Elaboració de criteris d’avaluació de la investigació 
formativa per la ciutadania global. 
• Educació per la ciutadania global a la Universitat de 
Barcelona. 
• Divulgació a la ciutat de la recerca per la ciutadania global. 

CONVENI 

Objectiu específic 10.2: Promoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les 
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les 
quals col·labora. 
Zona geogràfica Barcelona Barcelona 
 



 

Accions per una sobirania energètica amb justícia 
global a Barcelona 

Pluriennal 

XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA 
GLOBALITZACIÓ - ODG 

Pressupost: 30.000,00 EUR 

Descripció del projecte:  Situar Barcelona com a referent de 
processos que aportin a la sobirania energètica mitjançant 
una transició de l'actual model contaminant i fòssil, i la 
recerca de finançament per aquest canvi. Es parteix de 
l'anàlisi crítica realitzada durant els últims cinc anys per 
l’Observatori del Deute en la Globalització i de la Xarxa per la 
sobirania energètica (Xse, en endavant) en l’àmbit dels 
impactes del model energètic sobre les persones i el medi 
ambient; com el cas del deute il•legítim en projectes com són 
el Castor, el Midcat i el Southern Gas Corridor, grans 
megainfraestructures que s'ubiquen i obtenen l'energia de 
països del Sud i el Nord global. 
Aquesta anàlisi serà l'inici per a l’organització, coordinació i 
mobilització necessària per generar mecanismes que 
contribueixin al control i presa de decisions ciutadana sobre 
els recursos energètics, el que forma part de de la 
transformació del model, així com de la recerca de com 
finançar la seva transició. Per assolir aquest objectiu, el 
projecte se centra a treballar amb agents de la ciutat de 
Barcelona, de Catalunya i Internacionals, responsables 
polítics/ques i personal tècnic municipal, organitzacions 
sindicals, entitats ecologistes i socials, població afectada per 
pobresa energètica i el conjunt de la ciutadania. Les 
actuacions del projecte es concreten en cinc dimensions: (1) 
elaboració, publicació i difusió de recerques; (2) formació de 
col•lectius; (3) mobilització i incidència; (4) campanyes de 
comunicació i sensibilització, que es realitzaran 
paral•lelament i (5) treball d’enxarxament. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.2: Promoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les 
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les 
quals col·labora.  
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En la Recerca del Desenvolupament, avançant cap a la 
Justícia Global 

Pluriennal 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ Pressupost: 42.215,36 EUR 
Descripció del projecte:  El present programa, emmarcat en 
la VII edició d’“En la Recerca del Desenvolupament”, se centra 
en l’assessorament de treballs de recerca de batxillerat i en el 
suport a projectes de directors/es i memòries de monitors/es 
de lleure vinculats a temàtiques de pau, drets humans i 
transformació social. Mitjançant el projecte es vol fomentar 
l’EpJG crítica i transformadora a la comunitat educativa 
barcelonina, en els àmbits formal i no formal, per apoderar 
ambdós col·lectius com agents de canvi i contribuir a formar 
una ciutadania global implicada en el procés de transformació 
social del Nord i del Sud. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor 
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJG impulsades per la ciutadania 
barcelonina. 
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Palestina D-ESC Pluriennal 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Pressupost: 44.718,47 EUR 
Descripció del projecte:  Es pretén incrementar el compromís 
i la sensibilitat sobre el conflicte palestí de la ciutadania de 
Barcelona. El projecte proposa obrir espais de diàleg, 
intercanvi, aprenentatge, reflexió, recerca i denúncia de la 
població de la ciutat, sobre els drets econòmics, socials i 
culturals del poble palestí. El projecte treballarà en tres 
àmbits de població a Barcelona. Primerament es treballaran 
els drets culturals del poble palestí amb l’entramat cultural 
barceloní (música i cinema) mitjançant la formació, la 
comunicació i la incidència d'actors públics i privats. En segon 
terme, es promouran els drets econòmics i socials, creant 
sinèrgies entre els treballadors/es i seccions sindicals de dues 
empreses barcelonines i dos sindicats palestins, mitjançant el 
diàleg, la recerca, la comunicació, la formació i la incidència. I 
en tercer lloc, es promourà el dret a l'educació amb els joves i 
estudiants universitaris, per a transformar actituds i 
comportaments i promoure el coneixement de les violacions 
dels drets humans del poble palestí. El projecte compta amb 
una agrupació forta amb la Fundació Pau i Solidaritat i 
Federacio. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor 
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJG impulsades per la ciutadania 
barcelonina. 
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STEMxJG: La integració de l'Educació per la Justícia 
Global 

Anual 

EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA) Pressupost: 46.838,00 EUR 
Descripció del projecte:  Es tracta de donar continuïtat al 
treball de formació del professorat STEM per promoure la 
incorporació de la JG a l’aula, realitzat per l’Institut per a la 
Sostenibilitat de la UPC i l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, 
aprofundint en l’aplicació a l’àmbit cientificotècnic de la Guia 
d’orientacions pedagògiques per incorporar l’EpD/JG al 
currículum competencial, elaborada per Edualter i l’ECP.  
Ens proposem dur a terme un procés d’acompanyament, 
reflexió i formació del professorat STEM de secundària en els 
continguts (conceptes, habilitats i valors) i metodologies 
vinculades a la JG, i en el coneixement d’instruments i criteris 
per a l’aplicació d’aquesta perspectiva a la pràctica docent. 
D’altra banda, ens proposem ampliar la base de persones 
sensibilitzades sobre la vinculació STEM i JG, mitjançant la 
difusió de conceptes clau i de recursos pedagògics. Finalment, 
volem facilitar que el professorat pugui abordar l’EJG de 
forma curricular i competencial i, per això, vincularem els 
continguts de les àrees cientificotècniques de secundària amb 
les orientacions que ofereix la Guia competències i EpD per 
treballar al voltant de les temàtiques de Gènere; Cultura de 
Pau; Drets humans, ciutadania i governança; Sostenibilitat 
econòmica i social; Medi ambient i Interculturalitat. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor 
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJG impulsades per la ciutadania 
barcelonina. 
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En la Recerca del Desenvolupament, descobrint 
projectes de transformació 

Pluriennal 

ESCOLA LLIURE EL SOL Pressupost: 37.048,40 EUR 
Descripció del projecte:  Presentem la VIII edició del projecte 
“En la Recerca del Desenvolupament”, que treballa en 
l’assessorament de treballs de recerca de batxillerat, el suport 
a projectes de directors/es i memòries de monitors/es de 
lleure vinculats a temàtiques de pau, drets humans i 
transformació social. Mitjançant el projecte volem fomentar 
l’EpJG crítica i transformadora a la comunitat educativa 
barcelonina, en els àmbits formal i no formal, per apoderar 
ambdós col•lectius com agents de canvi i contribuir a formar 
una ciutadania global implicada en el procés de transformació 
social. 
El projecte va orientat directament a l’alumnat de batxillerat 
dels instituts on treballem, els monitors/es i directors/es dels 
cursos d’educació en el lleure. Són beneficiaris indirectes la 
resta d’alumnes dels instituts i dels cursos, el professorat dels 
centres i el claustre de l’Escola el Sol. També en seran 
beneficiaris indirectes diferents projectes associatius juvenils 
localitzats al districte de Ciutat Vella, on centrarem l’acció 
comunitària d’aquesta edició. 
L’aprenentatge que promou la nostra intervenció vol 
modificar consciència i conducta d’individus i grups 
mitjançant sensibilització, formació, recerca i mobilització 
social. Després de cinc edicions d’experiència conjunta entre 
ACPP i l’Escola Lliure el Sol presentem una proposta que 
aprofundeix en el treball comunitari iniciat en la darrera 
edició i que farà més complementaris els recorreguts 
d’ambdós àmbits centrant-nos, en aquesta edició, en la 
dimensió social del programa, que aprofundirà en la 
descoberta de projectes juvenils amb una marcada vocació de 
transformació social i el valor de promoure la participació 
proactiva dels i les joves en el territori on viuen per tal de 
construir societats més lliures i democràticament més 
madures. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor 
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJG impulsades per la ciutadania 
barcelonina. 
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PANGEA: TRANSFORMANT EL MON VERSIÓ 2.0 Anual 
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED  Pressupost: 9.258,00 EUR 
Descripció del projecte:  El projecte es du a terme amb 3 
centres educatius formals i 1 centre obert als seus nivells de 
4t d'ESO o equivalents. Busca treballar des de l'ApS en els 
següents àmbits: Medi Ambient, Drets Humans i dels Infants, 
Gènere, Sostenibilitat econòmica i social, Cultura de Pau, 
Interculturalitat. Vol apoderar el professorat perquè dugui a 
terme propostes, conscienciar als joves a canviar actituds i 
pràctiques i que aquests analitzin críticament la societat. El 
projecte planteja que SED coordini una proposta de formació 
per al professorat, els apoderi i acompanyi durant el procés. 
Durant aquest es farà una formació sobre justícia global en els 
6 eixos prioritzats i sobre les 12 propostes de necessitat 
concreta. També s'inclourà formació pedagògica sobre ApS i 
s'acompanyarà el disseny de propostes per implementar als 
centres educatius amb l'alumnat. A aquests alumnes, se'ls 
presentarà la necessitat, faran una feina de recerca i formació 
acompanyada pel professorat i en cas necessari per l'entitat 
SED o es vincularan a altres de l'entorn. Acabaran dissenyant 
una proposta de servei per implicar-se decisió de l'alumnat, 
que podria ser dins del propi centre o oberta al barri i en 
connexió amb alguna entitat de l'entorn. El projecte acaba 
amb el fòrum PANGEA de compartir experiències. 

ORDINÀRIA 

Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor 
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJG impulsades per la ciutadania 
barcelonina. 
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Despeses de funcionament 

 

Despeses funcionament programa 2018 Anual 
DESPESES FUNCIONAMENT PROGRAMA 2018 Pressupost: 473.357,48 EUR 
Descripció del projecte:  Veure full anomenat "Despeses de 
funcionament" 

GESTIÓ PROGRAMES 
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