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ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2017

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

Objectiu Estratègic 1: Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes per promoure
la governança democràtica local.

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals

Anual
Projecte de Miillora de l'Arxiu del Conselho Municipal
de Maputo
CENTRO D'ESTUDOS E DESENVOLVIMIENTO DO Pressupost: 29.950,62 EUR
HABITAT DA FAPF/UEM
Descripció del projecte: El projecte preveu posar en marxa un
EXTRAORDINÀRIA
programa de treball que permetrà controlar, catalogar i
adequar la conservació de la nombrosa documentació que
atresora aquest arxiu, i que en aquests moments no està
conservada ni gestionada de manera correcte i segura.
Objectiu específic 2: Acompanyar els processos de descentralització política, administrativa i
fiscal, i la governança multinivell.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Anual
L'Havana: Centre de documentació Muhba-II Cabo
(2017-2018)
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA Pressupost: 7.283,23 EUR
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: Creació del centre de documentació
ASSIST. TÈCNICA
sobre les relacions l’Havana i Barcelona al Palacio del Segundo
Cabo i al Muhba.
Per a l’Havana, aquest equipament serà el primer pas per
esdevenir un lloc de referencia d’estudi i investigació de les
relacions entre l’Havana i Barcelona.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Patrimoni de la Badia de l’Havana
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA Pressupost: 2.579,62 EUR
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: En el marc del Memoràndum
d’Entesa entre l’Ajuntament de Barcelona i l’OHCH donem
suport a l’estudi i anàlisi de la intervenció del patrimoni
industrial i seguiment del projecte “Plan de acción para la
articulación de los instrumentos de planificación y gestión del
centro histórico y su zona de amortiguamiento, con los
conceptos del urbanismo ecosistémico, a la oficina del Plan
Maestro de l’Havana Vieja (Cuba)”.
En aquests context l’OHCH ha participat a la jornada
internacional “Gramàtiques del patrimoni industrial. La
reinvenció de ciutats i regions” organitzada per el MUHBA

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Gestió del patrimoni cultural a l’Havana Vella
Pressupost:
2669,54 EUR
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: Suport al desenvolupament del
programa cultural del Palacio del Segundo Cabo: Centre
cultural d’interpretació de les relacions Cuba-Europa. També
s’impulsa la creació de nous serveis culturals en el marc del
projecte “Gestió integral participativa i sostenible per al
desenvolupament local del centre històric i la Badia de
l’Havana” finançat per la UE.

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Cooperació Sud-Sud. Gestió de l’espai públic i el
paisatge urbà
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA Pressupost: 1.462,77EUR
HABANA, OHCH, I ALCALDIA DE MEDELLÍN
ASSIST. TÈCNICA
Descripció del projecte: participació de tècnics
municipals de Barcelona i Medellín en el
XV Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de
Centros Históricos a l’Havana amb l’ objectiu de repensar els
instruments de planificació i gestió a la ciutat davant els nous
desafiaments en la implementació de polítiques d’ordenació
territorial inclusives a les orbes en constant creixement.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana
Colòmbia- Medellín

Anual
Polítiques publiques d’atenció a la infància
Pressupost:
3.922,17 EUR
SECRETARIA D’INCLUSIÓ SOCIAL, FAMILIA I DRETS
HUMANS DE L’ALCALDIA DE MEDELLIN
Descripció del projecte:
els tècnics responsables del projecte d’atenció a nens i nenes
en situació d’explotació sexual i comercial a Medellín ha
trellat conjuntament amb el Departament d’Infància i Família
de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona per
tal de:
1- Compartir estratègies de intervenció des dels serveis
del territori per a la prevenció i abordatge de les
situacions de risc social de la infància.

ASSIST. TÈCNICA

2- Intercanvi d’experiències professionals en relació a la
metodologia d’intervenció, programes i serveis
d’atenció a la infància, les famílies i la comunitat en
situació de vulnerabilitat
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia- Medellín

Anual
MOVA - Centre de formació permanent de docents de
Medellín SECRETARIA D’EDUCACIÓ DE L’ALCALDIA DE MEDELLÍN Pressupost: 2.749,23 EUR
Descripció del projecte:
En resposta a la prioritat de l’Alcaldia de Medellín de reforçar
les polítiques d’educació a la ciutat es va propiciar una
trobada tècnica amb experts de Barcelona a Medellín per tal
d’aportar eines per a la gestió dels centres educatius i els
seus recursos així com reflexionar sobre els sistemes i
mètodes de planificació de centres educatius, els projectes
territorials de polítiques d’educació i els programes de
formació de formadors.

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia- Medellín

Anual
Xarxa de biblioteques
Pressupost:
7.422,70EUR
SECRETARIA DE CULTURA CIUTADANA DE L’ALCALDIA
DE MEDELLÍN, DE CALI I BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE
COLÒMBIA
Descripció del projecte:
Enfortiment de les polítiques públiques de foment de la
lectura i del treball en xarxa de les biblioteques a Colòmbia.
L’intercanvi tècnic aborda els següents temes:

ASSIST. TÈCNICA

Pla estratègic de biblioteques
Organització de la política de recursos humans
Redisseny del sistema d’indicadors d’avaluació
Pla de participació a les biblioteques.
Pla de foment de la lectura per a joves
o Club de lectura internacional Medellín-Barcelona
o
o
o
o
o

Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia- Medellín
Colòmbia-Cali
Colòmbia- Ministeri de
Cultura

Anual
Polítiques d’Accessibilitat
Unitat per les Persones amb Discapacitat d’Amman, El Pressupost: 18.381,97 EUR
Consell de Jordània pels Drets de les Persones amb
Discapacitat, i UNICEF Jordània
Descripció del projecte:
Dos missions d’intercanvi tècnic on es van abordar les
polítiques d’accessibilitat a nivell urbà, i en les que Amman va
poder conèixer la realitat i les experiències de Barcelona i
Barcelona a la seva vagada, conèixer el context i les dificultats
que afronta la capital de Jordània. La missió a Jordània va
incloure una visita als Camps de Refugiats de Azraq i Zataari,
per assessorar a UNICEF en l’accessibilitat dels serveis que
presta als camps.

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Mediterrània
Amman – Jordània

Anual
Gestió de les aigües pluvials, prevenció d’inundacions,
ús eficient dels recursos hídrics a nivell municipal i
experiències en l’ús d’aigües regenerades per usos
agrícoles a la Franja de Gaza
PALESTINIAN WATER AUTHORITY (PWA), GAZA Pressupost: 9.305,70 EUR
COASTAL MUNICIPAL WATER UTILITY (CMWU) I
AJUNTAMENT DE GAZA.
Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Assistència Tècnica en matèria de Gestió de les aigües pluvials
a la Franja de Gaza. Aprofitament i recàrrega d’aqüífers. Ús
eficient dels recursos hídrics a nivell municipal i Sistemes de
Drenatge Urbà Sostenible. Durant el 2017 es va rebre una
missió encapçalada per la Palestinian Water Authority (PWA) i
el Consorci Municipal d’Aigües de la Franja de Gaza (CWMU) ,
en la que van col·laborar l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell
Comarcal del Maresme i del Vallès Oriental. També va
comptar amb la coordinació i participació de l’ONG Acció
Contra la Fam (ACF).
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Mediterrània
PALESTINA – GAZA

Anual
Millora de la Gestió del Clavegueram (GIS)
COMPANYIA D’AIGÜES DE LA CIUTAT DE BETLEM Pressupost: 3.261,88 EUR
(WSSA). AJUNTAMENT DE BETLEM
Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Assistència Tècnica per la Millora de la Gestió del
Clavegueram (GIS) a la Companyia d’aigües de la ciutat de
Betlem (WSSA). Durant el 2017, es va posar fi a aquest procés
de col·laboració amb una missió a Barcelona de dos tècnics de
la WSSA, que van estar treballant una setmana amb els seus
homòlegs a Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA).
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Mediterrània
PALESTINA – Betlem

Anual
Millora de la Gestió Documental Urbanística de l’Arxiu
Històric de l’Ajuntament de Maputo
Pressupost: 7.251,92 EUR
AJUNTAMENT DE MAPUTO
Descripció del projecte:
Assistència Tècnica en matèria de Millora de l‘Arxiu Municipal
de Maputo. Sistema de gestió documental de l’Arxiu Històric:
gestió dels plànols d’informació urbanística.

ASSIST. TÈCNICA

Durant el 2017, es va iniciar l’intercanvi tècnic per la
implementació d’un Programa de Millora en la Gestió
documental dels plànols de l’Arxiu Històric de Maputo. Es va
preparar i iniciar el projecte, que s’implementarà durant el
2018.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Anual
Creació del Perfil de Resiliència Urbana de la ciutat de
Maputo
AJUNTAMENT DE MAPUTO I UNHABITAT RESILIENCE Pressupost: 3.861,14 EUR
HUB BARCELONA
Descripció del projecte:
Assistència Tècnica en matèria de creació del Perfil de
Resiliència Urbana de la ciutat de Maputo.

ASSIST. TÈCNICA

Al 2017, s’inicien els intercanvis tècnics que han de portar a la
creació del Perfil de Resiliència Urbana de la Ciutat de
Maputo. Programa coordinat per UNHabitat Barcelona i inclòs
en el programa d’intercanvis tècnics entre Barcelona i
Maputo. Aquest van incloure la participació dels punts focals
de Maputo a la World Urban Forum de Kuala Lumpur, i el
desplaçament
de
personal
del
Departament
d’Infraestructures d’Ecologia Urbana a Maputo.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o dels
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Col·laboració amb entitats

Anual
Mujeres adolescentes, resilientes, insumisas y
autónomas. El derecho de las niñas, adolescentes y
jóvenes a una vida libre de violencias en tiempos de
paz
Pressupost: 56.500 EUR
ACCISOL ACCIÓ PER UNA CIUTADANIA SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: El projecte s'enmarca en una aposta
ORDINÀRIA
compartida a la ciutat de Medellín, considerant que les
violències contra les dones i, en concret, la violència sexual
que afecta a les NAJ a la ciutat, ha de ser un tema prioritari
d'atenció.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Pluriennal
Fortalecer la protección de los derechos de los/las
presos/as políticos/as y detenidos/as palestinos/as
(Fase II)
Pressupost: 65.372,04 EUR
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
Descripció del projecte: Continuar el treball iniciat l’any
ORDINÀRIA
passat per enfortir la protección dels drets dels i de les preses
politíques i detinguts/des palestins/es.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins - Ramala

Pluriennal
Contribuir a la implementación de la Ley 1448 de 2011
y su confluencia con la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de NNUU
Pressupost: 79.999,99 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir a la
ORDINÀRIA
implementació de la Llei 1448 de 2011, Llei de Víctimes i
Restitució de Terres i la seva confluència amb la Resolució
1325 del Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre
Dones, Pau i Seguretat.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Urabá

Pluriennal
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.
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 74.175 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: Reduir la vulnerabilitat econòmica,
ORDINÀRIA
social i ambiental de la població local de la Província de
Inhambane, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels
seus habitants.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Inhambane
Funhalouro

Anual
Por el derecho a una vida libre de violencia para las
mujeres en San Salvador
Pressupost: 56.231,92 EUR
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Descripció del projecte: Desenvolupar accions que
ORDINÀRIA
contribueixin a disminuir la violència de gènere en el municipi
de San Salvador.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador – San Salvador

Pluriennal
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ MEDCITÉS 2017-2018
Pressupost: 120.000 EUR
ASSOCIACIÓ MEDCITÉS-MEDCITIES
Descripció del projecte: Regular el marc de col•laboració
CONVENI
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.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d’enfortiment institucional i el disseny i la
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona geogràfica
Mediterrània

Anual
Acompañamiento y Observación Internacional para la
protección de personas defensoras de Derechos
Humanos en zonas urbanas y periurbanas de Colombia
Pressupost: 55.000 EUR
BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA
Descripció del projecte: Les Brigades Internacionals de Pau
ORDINÀRIA
(PBI) busquen protegir les persones defensores de drets
humans, mitjançant la presència i actuació d'equips
d'observació i acompanyament internacional a Colòmbia.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Bogotà, Medellín,
Barrancabermeja,
Bucaramanga y
Buenaventura

Pluriennal
Projecte de suport a les activitats de cooperació al
desenvolupament, pau i drets humans i d'educació per
al desenvolupament
Pressupost: 40.000 EUR
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Descripció del projecte: Suport a l'acció exterior de l'entitat
CONVENI
en intercanvis en matèria de associacionisme i participació
ciutadana, així com en accions d'incidència i sensibilització a
Barcelona.
Objectiu específic 1.4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil de les ciutats i els països socis, fent un èmfasi especial a la
participació dels infants com a subjectes de dret en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Creu Roja Espanyola pel finançament del
Centre per a la Cooperació al Mediterrani per a les
Societats Nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja
2017
Pressupost: 45.000 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: Fomentar la interacció de la Creu
CONVENI
Roja Espanyola amb 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.
Objectiu específic 1.4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil de les ciutats i els països socis, fent un èmfasi especial a la
participació dels infants com a subjectes de dret en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània

Pluriennal
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
Pressupost: 74.175 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: El present projecte pretén donar
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Mujeres emprendedoras fomentan
ambiente libre de violencia
CREU ROJA

vivir

en

un

Pluriennal
Pressupost: 22.950 EUR

Descripció del projecte: Donar suport al municipi de Santa
ORDINÀRIA
Cruz de la Sierra (Bolívia) en la consecució de la seva
estratègia de desenvolupament en tres àmbits:
1) La millora dels coneixements de les dones (famílies),
adolescents i docents (d'escoles) i Juntes veïnals en relació a
la prevenció de la violència dins el nucli familiar.
2) La creació d'un Centre de Suport Integral a la Dona i la
Família per atendre a dones en situació i risc de violència
3) L'enfortiment dels serveis d'atenció a dones en situació i
risc de violència (Centres de Salut, Policia, Servei Legal
Integral Municipal).
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o
sistemes de garantia.
Zona geogràfica
Amèrica
Bolívia – Santa Cruz de la
Sierra

Pluriennal
Treball Cooperatiu i Solidari: Mirades feministes (CubaEl Salvador)
Pressupost: 74.175 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: Aquest projecte s'articula com a
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba i El Salvador - L'Habana
(Cuba) i Cuscatancingo,
Mejicanos i San Marcos (El
Salvador)

Anual
Quota anual participació del FCCD
Pressupost:
7.200 EUR
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Descripció del projecte: Quota anual d’acord amb
GEST. PROGRAMES
l’Assemblea General de Socis
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Barcelona enforteix la Cooperació Internacional feta
per Municipis
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 77.600 EUR
Descripció del projecte: Establir el marc de col•laboració
CONVENI
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.
En el marc del pla estratègic del FCCD per l’etapa en que té
vigència aquest conveni, l’Ajuntament de Barcelona té
especial interès en implicar-se en el programa de creació de
coneixement de la cooperació municipal, el que implica entre
d’altres activitats:
-L’elaboració d’anàlisi anuals sobre l’eficiència de la
cooperació descentralitzada.
-La realització d’informes d’avaluació sobre la cooperació
descentralitzada, els programes anuals i les diferents
modalitats i instruments.
-Sistematització i difusió de bones pràctiques.
-Obertura d’espais per al diàleg prenent com a base la
reflexió, les teories i les pràctiques acumulades sobre
municipalisme, migracions i desenvolupament i diplomàcia de
ciutats.
-Formació.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d’una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Enfortiment de la participació de les organitzacions de
la societat civil en la gestió de les polítiques públiques
de Kolda.
Pressupost: 56.005 EUR
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA
Descripció del projecte: Millorar la governança local i la
ORDINÀRIA
participació ciutadana a la ciutat de Kolda. El projecte compta
amb els socis locals Forum Civil i Association Guné.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Kolda

Pluriennal
Estrategias innovadoras en la formación de docentes en
el posacuerdo de paz
Pressupost: 52.775 EUR
FUNDACIO KREANTA
Descripció del projecte: Endegar un procés que pugui
ORDINÀRIA
acompanyar, aportar experiència 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 docents.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Pluriennal
Mejora sostenible de la salud y las condiciones
higiénicas en 4 colegios públicos
Pressupost: 80.000 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: Projecte de continuïtat d'una
ORDINÀRIA
actuació feta a 8 escoles de Dakar entre 2014 i 2016,
capitalitza resultats i els reprodueix en altres escoles.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Pluriennal
Promoción de la gobernanza democratica local en el
municipio de Tetuan FIII
Pressupost: 80.000 EUR
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Descripció del projecte: El projecte és la tercera fase d'una
ORDINÀRIA
iniciativa conjunta de CODESPA i el seu soci local, l'Associació
ATIL, per a la promoció de la gobernanza democràtica local en
la Comuna (municipi) de Tetuan a través de l'ampliació de les
capacitats institucionals.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tetuan

Pluriennal
Casa de Encuentro de la Niñez, la Adolescencia y la
Juventud
Pressupost: 80.000 EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: Contribuir a l'exercici de ciutadania
ORDINÀRIA
activa de nens, nenes, adolescents i joves en la presa de
decisions i governança en la ciutat de San Salvador.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador – San Salvador

Anual
Exigint els drets de les víctimes de desaparició forçada
a Colòmbia des de la solidaritat i la incidència
internacional, en el marc de la implementació dels
Acords de Pau
Pressupost: 56.461,75 EUR
INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC)
Descripció del projecte: Aquesta proposta és una aportació a
ORDINÀRIA
la millora de les capacitats organitzatives i d'exigibilitat de
drets a la justícia, veritat i reparació de les víctimes de
desaparició forçada en el marc de la implementació dels
Acords de Pau a Colòmbia.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia

Municipios de la igualdad
INTERMÓN OXFAM

Pluriennal
Pressupost: 74.037,36 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén promoure una
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tetuan

Pluriennal
Mujeres Urbanas incidiendo en la construcción de paz
en el contexto de post-conflicto, desde los territorios.
Pressupost: 76.929 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: Contribuir a la promoció de la pau
ORDINÀRIA
estable i duradora, a l'enfortiment de la democràcia local, a
l'eliminació de les violències que s'exerceixen contra les
dones en els territoris populars de Medellín.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Creando Paz, escuela de paz itinerante (Medellín)
LA FABRICA@ SCCL

Anual
Pressupost: 55.500 EUR

Descripció del projecte: Després de la primera generació de
ORDINÀRIA
diplomats/es en mediació comunitària i cultura de pau que es
dugué a terme entre els anys 2014/15, gràcies al suport de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Alcaldía de Medellín-Secretaría
de las Mujeres, Creando Paz, Escuela Itinerante para la
Construcción de Cultura de Paz aconsegueix una fita molt
important i estratègica, ja que demostra les possibilitats
d'incidir en els territoris que conformen la ciutat de Medellín
amb un total de 60 persones graduades (80% dones) en
aquesta especialitat. El present projecte és una tercera fase
de l'actual Escuela Itinerante, Creando Paz, on es pretén
millorar la formació de les "mediadoras comunitarias",
finalitzar la formació de les co-formadores, consolidar la
plataforma digital "Ciudadania con Sentido" i generar
recomanacions de política pública que ajudin a la construcció
de la Pau territorial, a través de la mediació.”
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Estructural
Colòmbia - Medellín

Anual
Prevención de la radicalización violenta de jóvenes en
el distrito de Coelma en la ciudad de Tetuán,
Marruecos
Pressupost: 56.500 EUR
MANS UNIDES
Descripció del projecte: El projecte està orientat en la
ORDINÀRIA
prevenció de la radicalització violenta de joves; s'emmarca
dins de diferents acords de l'Asociación ATIL amb l'Academia
Regional de Educación y Formación en la regió TàngerTetuan-Alhucemas per a la prevenció de la violència.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tetuan

Pluriennal
Mujeres y jóvenes agentes locales de paz en Cartagena,
Colombia
Pressupost: 27.122,93 EUR
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA
LLIBERTAT - MPDL
Descripció del projecte: Es planteja una proposta
ORDINÀRIA
estructurada en 3 eixos que impactarà directament en 1.145
persones (57% dones):
- Reforçar les capacitats educatives per a una cultura de pau a
5 barris vulnerables, amb èmfasi en infants i joves.
- Promoure la participació de les dones en la construcció de
pau mitjançant l'educació formal, la formació política i el
suport a les seves agendes.
- Promocionar a Barcelona i a Cartagena el debat i la reflexió
sobre el procés de Pau a Colòmbia, privilegiant la veu de les
dones.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Cartagena

Pluriennal
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.
Pressupost: 74.125 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte es planteja al municipi
ORDINÀRIA
d'Al Waljah (Betlem) 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.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Al Walajah
(Betlem) Territoris Palestins
Ocupats

Pluriennal
Ampliando las capacidades institucionales y ciudadanas
Pressupost:
43.204,75 EUR
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca en el context
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Lebanon Host Communities Support Project
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES
DESENVOLUPAMENT (UNDP) - BEIRUT

Pluriennal
PEL Pressupost: 60.000 EUR

Descripció del projecte: Amb l'afluència massiva de
CONVENI
desplaçats de Síria ha augmentat el nombre de persones que
resideixen al Líban com a mínim un 30 per cent des del març
del 2011. A finals de juny de 2016, existien 1.070.000 de
sirians registrats com a refugiats a l'ACNUR.
Objectiu específic 1.2: Acompanyar els processos de descentralització política, administrativa
i fiscal, i la governança multinivell.
Zona geogràfica
Mediterrània
Líban - Tripoli

Anual
Investigación documental, testimonial y genética para
localizar a las niñas
REDS.
RED
DE
SOLIDARIDAD
PARA
LA Pressupost: 57.133,30 EUR
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte promou l'accés a la veritat
ORDINÀRIA
i la reparació de les víctimes de desaparició forçada de
nens/es durant el conflicte armat a El Salvador amb tres línies
d'intervenció:
a) Localitzar els nens/es –avui joves adults/es- que van ser
víctimes de desaparició forçada.
b) Promoure que l'Estat d'El Salvador assumeixi les seves
responsabilitats internacionals de reparació amb l'aprovació
del projecte de “Llei Integral de Rescabalament a Víctimes del
Conflicte Armat”.
c) Generar capacitats tècniques locals per a la recerca forense
de greus violacions als DDHH, en col·laboració amb la
Universitat Nacional d'El Salvador.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador – San Salvador

L’UNU-GCM i les Ciutats. Migració i Identitat

UNIVERSITAT DE LES NACIONS UNIDES - UNU

Pluriennal
Pressupost: 200.000 EUR

Descripció del projecte: Les ciutats són en general un santuari
CONVENI
pel refugi, el fet cosmopolita i global fa que la seva identitat
col•lectiva sigui més hospitalària que en d’altres realitats. En
aquest fet els mitjans de comunicació juguen un rol important
a l’hora de construir aquestes identitats i l’imaginari col•lectiu
de la seva població. I això no cal dir, es construeix en base a
l’activitat i interacció diària i quotidiana dels seus habitants a
les escoles, a l’espai públic, als mercats, i com aquest queda
reflectit i imprès en les percepcions de la població. Programes
de formació en diversitat als professors o l’accessibilitat de les
biblioteques públiques són elements que ajuden a conformar
una ciutadania urbana plural.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d’enfortiment institucional i el disseny i la
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 2: Promoure el dret a la ciutat i la cohesió social mitjançant la
provisió de béns públics locals, des d’un enfocament de drets i d’equitat de gènere.

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals

Contribució a les accions de rehabilitació de l'Escola
Rafael María Mendive
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH

Anual
Pressupost: 75.000 EUR

Descripció del projecte: El projecte educatiu que presenta
EXTRAORDINÀRIA
l’OHCH pretén rehabilitar l’escola i crear un espai per la
pràctica esportiva. La iniciativa sorgeix del procés de
consulta pública del Pla Especial de Desarrollo Integral del
Centro Histórico de L’Havana.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Col·laboració amb entitats

Pluriennal
Diseño participativo del espacio urbano con especial
atención a la accesibilidad universal y seguridad para
colectivos vulnerables.
Pressupost: 74.175 EUR
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte pretén fomentar trobades
ORDINÀRIA
participatives pel disseny dels espais públics del Municipi
d'Inhambane basant-se en els criteris d'accessibilitat universal
i seguretat amb perspectiva de gènere.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Inhambane

Defender del derecho al acceso a la ciudad a través del
reordenamiento
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES

Pluriennal
Pressupost: 79.643,78 EUR

Descripció del projecte: El projecte vol defendre un accés no
ORDINÀRIA
discriminatori a la ciutat i als seus serveis i oportunitats,
evitant que es reforci un model d'expansió urbana poc
sostenible i desigual, en el què les famílies amb menys
recursos es veuen sistemàticament expulsades.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

TRANS-MET Comunitàries Medellín-Barcelona.
ASOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

Anual
Pressupost: 55.851,16 EUR

Descripció del projecte: Des d'una lògica de treball
ORDINÀRIA
horitzontal i cooperació tècnica i integral, el projecte
s'articula en l'intercanvi de metodologies comunitàries
utilitzades en les ciutats participants (Medellín i Barcelona)
amb la finalitat de promoure un aprenentatge mutu.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Anual
Defensa y promoción de los derechos de personas
LGTBI lencas y negras en Honduras, a través de
sensibilización y concienciación en sus comunidades
Pressupost: 46.456,19 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: Reduir els nivells d'estigmatització,
ORDINÀRIA
discriminació, exclusió i violencia que enfronten les persones
LGTBI en comunitats lenques i negres d'Hondures.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Honduras - Intibucà, La Paz,
Lempira y Santa Bàrbara

Anual
Promoció i Defensa dels Drets Humans al Districte KaMaxaquene a través de sistemes comunitaris
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 56.500 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte se centra en el sector de
ORDINÀRIA
GRSU, amb un enfoc concret en la gestió i reciclatge de
residus orgànics del Districte Ka-Maxaquene, Maputo.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Kalimat: Acción global en los barrios de Tánger para la
promoción de Derechos
Pressupost: 74.002,11 EUR
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
Descripció del projecte: La proposta té com a objectiu
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tànger

Anual
Liderazgo, empoderamiento y participación del
colectivo de mujeres con discapacidad del municipio de
León en Nicaragua
Pressupost: 56.500 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: L'acció pretén contribuir a
ORDINÀRIA
l'apoderament de 50 dones amb discapacitat perquè siguin
capaces de promoure i protegir els seus drets, autonomia i
sostenibilitat, garantint l'exercici i gaudint dels seus drets i
d'una participació plena a la vida social.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - León

Anual
Tejiendo la red entre mujeres lesbianas en el municipio
de San Salvador
Pressupost: 46.500 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: Impulsar l'articulació de les dones
ORDINÀRIA
lesbianes organitzades i independents en un col·lectiu que
desenvolupi reflexions, discursos i actuació conjunta amb una
perspectiva lesbofeminista.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Salvador – El Salvador

Pluriennal
Estrategia municipal participativa para gestión y
saneamiento en comunidades urbano-marginales
Pressupost: 72.675 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: Aquest projecte desenvoluparà
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Atención violencia contra mujer restituyendo derechos
en San Salvador
FARMACEUTICS MUNDI

Pluriennal
Pressupost: 78.928,42 EUR

Descripció del projecte: Millorar la situació de les dones del
ORDINÀRIA
Districte V de San Salvador, promovent l'equitat i la prevenció
de la violència amb una estratègia local de participació,
recolzant-se en la xarxa de serveis municipals d'atenció a la
dona i xarxes organitzades.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Anual
90-90-90: Diagnòstic, Tractament i supressió viral del
VIH de transmissió mare-fill a 5 zones de Salut a
Kinshasa, RDC
FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA Pressupost: 56.498,35 EUR
DONA
Descripció del projecte: Contribuir a l’augment de les proves
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Àfrica
R. D. Congo - Kinshasa

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de
Saint Louis Senegal
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Pluriennal
Pressupost: 63.810 EUR

Descripció del projecte: La present proposta pretén
ORDINÀRIA
contribuir a una gestió sostenible dels recursos hídrics que
permeti millorar la qualitat de vida i el benestar de la població
i millorar les capacitats de gestió de les institucions locals en
quant a serveis de sanejament.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal – San Louis

Anual
Millora en l'accés a serveis sanitaris, d'informació i
suport de qualitat per a PLHA a ATP
Pressupost: 50.000 EUR
FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Descripció del projecte: El projecte pretén millorar les
ORDINÀRIA
condicions de vida de les persones que viuen amb el VIH/SIDA
(PLHA), tuberculosi i tuberculosi multiresistent del districte
d’Anantapur a través de la millora en l’accés a serveis
sanitaris de qualitat.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Àsia
Índia - Districte d'Anantapur

Pluriennal
Reforzar las capacidades de las instituciones públicas y
las comunidades para gestionar las aguas pluviales en
la Governación de Khan-Yunis (Franja de Gaza)
Pressupost: 74.175 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: Reforçar les capacitats de les
ORDINÀRIA
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
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobira
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Khan Younis
(Franja Gaza)

Capacidades institucionales y comunitarias
administrar el agua en Gaza
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

para

Pluriennal
Pressupost: 80.000 EUR

Descripció del projecte: Reforçar les capacitats de les
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Mediterrània
PALESTINA - GAZA

Anual
Prevención, reinserción escolar, formación ocupacional
y atención integral, de niños y adolescentes en alto
riesgo social, del barrio marginal de Rimkieta, en
Ouagadougou, capital de Burkina Faso
Pressupost: 19.173,09 EUR
FUNDACION AMIGOS DE RIMKIETA
Descripció del projecte: El present projecte incorporarà a 15
ORDINÀRIA
nous nens de 8 a 12 anys en el procés de prevenció de carrer,
integració escolar, professional i esportiva, que ha dissenyat
la FAR i que desenvolupa des de fa ja 9 anys amb alts nivells
d'èxit en al barri.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Àfrica
Burkina Faso - Ouagadougou

Pluriennal
Fortalecido el desarrollo integral y la capacidad laboral
de jóvenes.....
Pressupost: 80.000 EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: Projecte de continuïtat a l'anterior
ORDINÀRIA
finançat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2014. Pretén
impulsar la inserció sociolaboral i la ciutadania activa de joves
de zones urbano-marginals de tres municipis del
Departament de Managua.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
NICARAGUA - Managua,
Mateare i Ciudad Sandino

Anual
Jóvenes en conflicto con la ley en El Salvador:
prevención, inserción y rehabilitación
Pressupost: 56.423,27 EUR
HUACAL-ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR
Descripció del projecte: Les dones menors d'edat privades de
ORDINÀRIA
llibertat a El Salvador enfronten una doble vulnerabilitat a
causa del seu gènere, edat i condició de minoria entre la
població penitenciària. Les causes profundes d'aquesta
vulnerabilitat es troben sovint fora dels murs de la presó i
estan vinculades a cercles de violència en els que creixen i es
desenvolupen. Es pretén, per tant, incidir en tres vessants: 1)
apoderament dels drets i capacitació jurídica per a garantir el
ple respecte als seus drets fonamentals; 2) accés a una oferta
artística i cultural per a dignificar el centre privatiu de
llibertat; 3) incidència en els òrgans judicials corresponents.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - Llopango

Anual
Por una educación ciudadana intercultural en San Juan
de Lurigancho, Perú
Pressupost: 56.278 EUR
INTERED CATALUNYA ONGD
Descripció del projecte: Impulsar una educació ciutadana
ORDINÀRIA
intercultural, a l'Educació Bàsica Regular de San Juan de
Lurigancho, amb un enfocament de drets humans i equitat de
gènere. Es busca contribuir a la cohesió social a Perú
mitjançant educació ciutadana intercultural.
Objectiu específic 5: Contribuir a l'enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l'educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona geogràfica
Amèrica
Perú - San Juan de
Lurigancho

Anual
Mujeres Jóvenes LBT construyendo ciudades libres de
discriminación
Pressupost: 46.500 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: Contribuir a la promoció de la pau
ORDINÀRIA
estable i duradora i a la defensa dels drets de les dones joves
urbanes, lesbianes, bixesuals i transexuals a Colòmbia, en un
moment fonamental perquè la població històricament
discriminada contribueixi a la construcció de la pau.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín, Calí,
Manizales y Bogotá

Empoderamiento
de
mujeres
afrocolombianas y sus organizaciones
INTERMÓN OXFAM

populares

Pluriennal
Pressupost: 74.175 EUR

Descripció del projecte: Enfortir la participació activa de les
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Colombia - Cartagena de
Índias

Determinants Socials de la Salut a la Ciutat de Maputo
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Pluriennal
Pressupost: 73.340,06 EUR

Descripció del projecte: Els determinants socials de salut són
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Atenció integral a dones víctimes de violència de
gènere al Municipi de Quito-Equador
Pressupost: 74.163,81 EUR
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
Descripció del projecte: La majoria de violència masclista al
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sud de Quito es dóna dins l’àmbit familiar. Malgrat la
normativa legal existent, la majoria de dones no denuncien, o
pateixen les conseqüències de la ineptituds dels serveis
d'atenció, quedant desprotegides davant el seu agressor.
En aquest context de vulnerabilitat, és necessari que les
institucions que treballen en l’atenció de casos de Violència
Intrafamiliar i de Gènere (VIFG), assumeixin el seu rol de
garantir el dret a una vida lliure de violència, millorant
l’eficiència i reduint el cost psicològic per a la dona.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - Quito

Anual
Defensa y promoción de los Derechos Humanos del
colectivo LGTBI y apoyo a la reducción de sus
vulnerabilidades.
Pressupost: 46.500 EUR
METGES DEL MÓN
Descripció del projecte: La present proposta s'emmarca en la
ORDINÀRIA
continuïtat de dos projectes anteriors finançats per
l'Ajuntament de Barcelona, que tenien com a propòsit el
suport a la reducció de les discriminacions del col·lectiu LGTBI
a la ciutat de Dakar.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Pluriennal
Promoción del desarrollo integral de los adolescentes
en La Habana
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA Pressupost: 64.491 EUR
LLIBERTAT - MPDL
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca i pretén
ORDINÀRIA
donar-li continuïtat a un projecte anterior què s'executa des
del 2011 i acaba al Desembre del 2016, finançat per la UE i
executat per UNICEF i la Oficina del Historiador de la Ciutat de
l´Havana (OHCH), referit al desenvolupament social integral i
participatiu dels adolescents al municipi de l'Havana Vieja.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba – L’Havana

Objectiu Estratègic 3: Ampliar les capacitats d’emprenedoria i del teixit productiu per
al desenvolupament econòmic local.

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals

Anual
Contribució a la rehabilitació i accesibilitat de
l'equipament "Habana Espacios Creativos".
Pressupost: 75.000 EUR
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: L’objectiu fonamental del projecte és
CONVENI
fer accessible l’equipament Habana: espais creatius. L’OHCH,
així, contribueix a promoure l’equitat social mitjançant el
programa “Patrimoni accessible”.
Objectiu específic 3.3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - l'Havana

Col·laboració amb entitats
Pluriennal
Apoyo al emprendimiento productivo y desarrollo
económico local-La Habana
Pressupost: 79.842 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: Enfortir les capacitats productives,
ORDINÀRIA
l’abastiment d’aliments i la diversificació d’emprenedories
econòmiques sostenibles, i afavorir l’empoderament de les
dones en cooperatives i espais comunitaris d’El Cerro,
L’Havana.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - l'Havana

Pluriennal
Drets econòmics, socials i politics de les dones a
Cisjordània-Palestina
Pressupost: 79.956,7 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: S’enfortiran els lideratges de dones
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de 4 cooperatives dels municipis de – Beit fourik, Awarta,
Odala i Beita- a Cisjordània – Palestina- Es faran tallers
adreçats a les dones per millorar les seves habilitats socials,
capacitat de gestió i administració.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Nablus

Anual
De la exclusión a la eclosión: sembrando las
alternativas
Pressupost: 56.500 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El presente projecte vol contribuir a
ORDINÀRIA
la justícia social i a la igualtat de resultats mitjançant la
reintegració socioeconòmica de dos col·lectius altament
vulnerabilitzats al Gran Tunis: dones víctimes de violència de
gènere i joves en risc d'exclusió.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Estructural
Tunisia - Sidi Thabet (Tunisia
capital)

Aprendiendo y Emprendiendo
ASSOC. ANTIOQUEÑOS UNIDOS

Pluriennal
Pressupost: 73.462 EUR

Descripció del projecte: Incrementar les oportunitats de
ORDINÀRIA
desenvolupament econòmic i inclusió social, de persones amb
discapacitat i de les persones que els cuiden de la ciutat de
Medellín, a través de la formació en arts i oficis per a la
conformació i posada en funcionament d'unitats productives,
que permetin la generació d'ingressos per a les persones amb
discapacitat i les seves famílies.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Anual
Tejiendo redes de emprendimientos sociales y
solidarios con mujeres urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú.
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 56.500 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: La proposta es planteja
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complementària a un projecte en execució, també cofinançat
per l'Ajuntament de Barcelona a la convocatòria 2016, al qual
vol donar seguiment i enfortir la sostenibilitat dels resultats.
El projecte vol millorar la generació d'ingressos i recursos
econòmics propis de les dones en situació de vulnerabilitat
econòmica i social promovent l'emprenedoria econòmica
mitjançant negocis cooperatius o associatius de productes
agroecològics de qualitat.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Perú - Cajamarca

Pluriennal
Enfortiment de les capacitats endògenes del sector
agrícola palestí a través de la capacitació tècnica i
organitzativa dels camperols i les camperoles
d’Alnazlah Al-sharqia i Deir Ballut, Tulkarem i Salfit,
Cisjordània
Pressupost: 73.175 EUR
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP
Descripció del projecte: Contribuir a la garantia del dret a
ORDINÀRIA
l’alimentació de la població dels municipis d’Alnazlah Alsharqia i Deir Ballut, situats a les governacions de Tulkarem i
Salfit respectivament, a l’oest de Cisjordània.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Anazlah al-Sharqia
i Deir Ballut (Governacions
de Tulkarem i de Salfit),
Cisjordània

Pluriennal
Garantir la seguretat alimentària mitjançant el
desenvolupament agropecuari local i sostenible en tres
municipis de la ciutat de l'Havana.
Pressupost: 84.175 EUR
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP
Descripció del projecte: Contribuir a la seguretat alimentària
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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.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana: Playa,
Marianao y La Lisa

Pluriennal
Diversificació d’activitats productives, millores de
productivitat i electrificació fotovoltaica de la
comunitat de Fer’a (Districte d’Hebron, TOP)
Pressupost: 80.000 EUR
ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS
AUTÒNOMS-SEBA
Descripció del projecte: El projecte provocarà un gran
ORDINÀRIA
impacte a la comunitat de Fer’a (municipi d’Idhna), on hi ha
uns alts nivells de privació material i exclusió social a causa
principalment de la duresa de la ocupació israeliana.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - IDHNA

Anual
Millorant la prevenció i la resposta a les violències
masclistes que viuen les dones palestines a Nablus
Pressupost: 56.050 EUR
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Descripció del projecte: L’ocupació israeliana vulnera els
ORDINÀRIA
drets humans de la població palestina constantment, afectant
especialment a les dones que viuen la doble opressió: la
ocupació i el patriarcat. Davant aquesta problemàtica el
projecte es presenta com una complementarietat a dos
projectes de capacitació i resiliència anteriors, amb l’objectiu
de minvar les violències físiques, psicològiques, econòmiques
i laborals de les dones palestines de Cisjordània.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Nablús

Anual
EDUCARE: Promoción del emprendimiento social de
mujeres
Pressupost: 56.469,81 EUR
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
Descripció del projecte: Aquest projecte continua i reforça el
ORDINÀRIA
pilot que es portà a terme a partir del 2014 i té com a objectiu
la promoció de l'apoderament econòmic i la productivitat de
les dones excloses del desenvolupament econòmic local a
Tànger.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tànger

Anual
Les dones com a motor de desenvolupament
socioeconòmic de San Miguelito (Nicaragua)
Pressupost: 56.500 EUR
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: El projecte promou l’apoderament
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econòmic de les dones de San Miguelito (Nicaragua), dins
l’estratègia de l’entitat d’enfortir el teixit socioeconòmic i
millorar les condicions de vida dels seus habitants, a través
d'un desenvolupament econòmic sostenible.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - San Miguelito

Anual
Empoderamiento económico y social de mujeres VSC
en el Alto. Bolivia
Pressupost: 56.500 EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: Contribuir a l'empoderament social i
ORDINÀRIA
econòmic de dones en situació de risc i supervivents de la
violència sexual comercial(VSC) al Municipi El Alto, La Paz
(Bolivia).
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Bolivia - Municipio de El Alto.
La Paz.

Anual
Promoción del empoderamiento económico, de la
unión femenina de cooperativas del sector artesanal
(GIE), a través del impulso comercial y del trabajo en
red.
Pressupost: 55.700 EUR
GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL
Descripció del projecte: Després de la consolidació d’un GIE
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de cooperatives femenines del sector de la confecció
artesanal, el projecte ve per a reforçar la política i l’estratègia
comercial. Dotar les cooperatives «Nour per al
desenvolupament» i «Aarouss Chanal», ex-beneficiàri
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tànger

Anual
Fortaleciendo la capacidad de emprendeduría
económica
Pressupost: 56.450,35 EUR
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE
Descripció del projecte: El projecte vol enfortir la capacitat
ORDINÀRIA
d'emprenedoria de dones en situació de pobresa o de
pobresa extrema víctimes del conflicte armat en dos
municipis del Departament de Santander (Colòmbia).
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Magdalena Medio

Pluriennal
Estrategia participativa local para la sostenibilidad
alimentaria de Lisa
Pressupost: 74.175 EUR
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Descripció del projecte: Fomentar la participació, el diàleg i la
ORDINÀRIA
concertació entre instàncies municipals i la ciutadania pel que
fa a la seva sobirania i seguretat alimentària i nutricional.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba – L’Havana

Pluriennal
Fortalecimiento de la economía popular y solidaria en
el DM de Quito
Pressupost: 74.163 EUR
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Descripció del projecte: El projecte busca enfortir les
ORDINÀRIA
capacitats tècniques, comercials i socis-organitzatives 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.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - Quito

Objectiu Estratègic 4: Ampliar les capacitats en l’educació per al desenvolupament,
l’educació pels drets humans i l’educació per la pau.

Col·laboració amb entitats

Anual
Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la
Justícia Global
Pressupost: 29.000 EUR
ALBA SUD INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
Descripció del projecte: Aquest projecte és part de
ORDINÀRIA
l’estratègia d’Alba Sud per enfortir a Barcelona el moviment
de turisme responsable entès com a una part d’un moviment
més ampli per a la Justícia Global.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projecte Junts/es
APA C.P. DRASSANES

Anual
Pressupost: 27.095,76 EUR

Descripció del projecte: Intercanvi entre escoles de BCN i
ORDINÀRIA
Pakistan, 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.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Mecanismes monitoratge i incidència ciutadana sobre
Empreses i Drets Humans
Pressupost: 49.687,24 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: Consolidar l’Observatori de Drets
ORDINÀRIA
Humans i Empreses –ODHE- com una eina ciutadana de
monitoreig per assegurar el respecte dels drets humans sobre
societats civils en països en conflicte, per tal que les empreses
deixin de gaudir d’impunitat.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
En la Recerca del Desenvolupament, avançant cap a la
Justícia Global
Pressupost: 36.353,11 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El present programa, emmarcat en la
ORDINÀRIA
VII edició d’“En la Recerca del Desenvolupament”, se centra
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 del Nord i del Sud.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Nosaltres creem: Projecte de visibilització de les
desigualtats de gènere
Pressupost: 13.480 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: La intervenció presentada és un
ORDINÀRIA
projecte de sensibilització en qüestions de gènere amb
l’objectiu de contribuir a la transformació de la comunitat
educativa i el barri de Trinitat Vella.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement per part de la ciutadania
barcelonina sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats,
l’exclusió i la violència, així com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional
relatiu al
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Incidim en els drets laborals i econòmics de les
persones migrades
Pressupost: 28.999,01 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: Incidir sobre la manca del
ORDINÀRIA
compliment dels drets laborals i econòmics de les persones
migrades subsaharianes al territori català, a Marroc i a
Tunísia.
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Plan de Treball UNRWA 2017. Exposició EPD
ASSOC. COMITÉ ESPAÑOL UNRWA

Anual
Pressupost: 20.000 EUR

Descripció del projecte: Pla de Treball UNRWA 2017.
CONVENI
"Seguimos siendo Refugiados y Refugiadas de Palestina"
Objectiu específic 4.3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'educació per al desenvolupament, l’educació pels drets humans i
l'educació per la pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
P.A.P. Participació-Acció per la Pau
ASSOC. NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA Pressupost: 27.878 EUR
Descripció del projecte: Incrementar la conscienciació i la
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
El dret universal als serveis bàsics d'aigua i energia:
garantint un model de governança equitatiu a la ciutat
de Barcelona
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 30.000 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: Programa de continuïtat d'accions de
ORDINÀRIA
sensibilització, formació, recerca i incidència sobre la
problemàtica de l'accés als serveis bàsics d'energia i aigua
amb la identificació de models de gestió que garanteixin el
control i participació de la ciutadania.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Palestina D-ESC
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost: 45.543 EUR

Descripció del projecte: Incrementar el compromís i la
ORDINÀRIA
sensibilitat sobre el conflicte palestí de la ciutadania de
Barcelona. Amb aquest 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.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Programa escriptor acollit 2016-2017
ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB

Pluriennal
Pressupost: 26.000 EUR

Descripció del projecte: Garantir la integritat física i la
Conveni
llibertat d’expressió dels escriptors perseguits que s’acullen.
Es busca la construcció d’un espai de creativitat i de debat a
partir de l’activitat cultural que els escriptors acollits
desenvolupen en la ciutat que els alberga.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Escola Popular d'Economia Feminista: conscienciació,
apoderament i enfortiment de xarxes a Barcelona
Pressupost: 28.408 EUR
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Descripció del projecte: L’Escola Popular d’Economia
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Ombres al mar: el dret humà a un medi ambient
sostenible amb titelles reciclats
ASSOCIACIÓ D´EDUCADORS EN DRETS HUMANS - Pressupost: 14.272,63 EUR
AHEAD
Descripció del projecte: El projecte que porta per títol
ORDINÀRIA
"Ombres al mar: el dret humà a un medi ambient sostenible
amb titelles reciclades" d'AHEAD és un projecte que es pretén
dur a terme al curs de 1r de la ESO de l'Escola Voramar. La
proposta s'enfoca a treballar el medi ambient des de la
perspectiva de Drets Humans.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones
ASSOCIACIO INSTITUT DE LES DESIGUALTATS

Anual
Pressupost: 47.047,24 EUR

Descripció del projecte: L'objectiu és sensibilitzar i incidir per
ORDINÀRIA
la defensa i respecte dels drets de les dones musulmanes a
una vida lliure de violències i d'islamofòbia.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Colòmbia:contribució a la construcció d'una pau justa i
duradora i de respecte als drets humans
ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA Pressupost: 30.000 EUR
COLOMBIA
Descripció del projecte: La Taula, amb el projecte “Colòmbia:
CONVENI
contribució a la construcció d’una pau justa i duradora i de
respecte als drets humans” vol analitzar i reforçar el seu rol
estratègic com a ens articulador de les entitats catalanes en el
marc de la promoció de la pau i els drets humans a Colòmbia.
Amb aquest objectiu, durà a terme un exercici de projecció
amb horitzó a l’any 2020, alhora que continuarà executant
accions de sensibilització i visibilització de la realitat
colombiana dins la societat civil i organismes públics en els
àmbits barceloní, català i europeu.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Processos Migratoris Contemporanis 2017
ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO

Anual
Pressupost: 18.285 EUR

Descripció del projecte: Projecte de sensibilització,
ORDINÀRIA
mobilització i denúncia sobre la realitat dels processos
migratoris contemporanis amb destinació a Europa en
general, i a la ciutat de Barcelona, en particular.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Del Raval al món: defensant drets, transformant
realitats
ASSOCIACIÓ SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE Pressupost: 50.000 EUR
CATALUNYA (SCI-CAT)
Descripció del projecte: El projecte “Del Raval al món:
ORDINÀRIA
defensant drets: transformant realitats” vol contribuir a una
disminució de les desigualtats que generen el sistema
heteropatriarcal, el sistema econòmic i de consum actuals, i
les persecucions de les llibertats democràtiques.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Nicalunya: Nicaragua i Catalunya, pobles germans.
Disseny de jocs i joguines per conèixer-nos mútuament
Pressupost: 14.635,1 EUR
ASSOCIACIÓ SOM VINCULOS ESTELI
Descripció del projecte: L’Associació Som Vínculos Estelí en
ORDINÀRIA
col·laboració amb l'Institut Ferran Tallada presenten la
proposta "Nicalunya: Nicaragua i Catalunya, pobles germans".
Es tracta d'un projecte que se centra en el Dret dels Infants,
concretament el Dret al Joc.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Gestió resolució conflictes i mediació. Promovent
cultura pau a les aules.
Pressupost: 15.000 EUR
AVALON. INICIATIVES PER LES ASSOCIACIONS
Descripció del projecte: Projecte que pretén abordar la gestió
ORDINÀRIA
i resolució de conflictes per mitjà de la cultura de la pau des
de dues vessants: local (conflictes de relacions dins centre
escolar) i vessant internacional (conflicte de Síria). Adreçat
als dos grups de 5è de primària de l'escola Vila Olímpica, del
barri del Poble Nou. Es proposa que els alumnes es formin i
facin d'altaveu en la comunitat educativa, esdevenint agent
de sensibilització i transformació social.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

CAMINS: Més enllà de les Fronteres
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT

Anual
Pressupost: 42.168,95 EUR

Descripció del projecte: Projecte de continuïtat que pretén,
ORDINÀRIA
d‟una banda, donar resposta a la necessitat de consolidar una
solidaritat crítica i a llarg termini tan ciutadana com
institucional en pro de la defensa dels drets de les persones
refugiades; i, de l’altra, la necessitat de garantir el dret d’asil a
casa nostra i a nivell internacional.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
De la banca armada a la banca ètica, cap a una
mobilització ciutadana
Pressupost: 47.010 EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: Partint del punt de partida que els
ORDINÀRIA
bancs 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 conseqüencies 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, la producció i exportació
d’armes i el negoci de la guerra, i les seves relacions
indirectes amb els actors del govern municipal i
supramunicipal (Diputació de Barcelona i Generalitat de
Catalunya) i altres actors (empreses, consumidors, societat
civil, ciutadania en el seu conjunt) per talde 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 paísos del Sud.
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Entendre el negoci de la militarització de les fronteres:
un peça clau per a la conscienciació sobre la crisi de
refugiades
Pressupost: 28.766 EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: Identificar de manera crítica i
ORDINÀRIA
rigorosa les causes dels desplaçaments forçats de les
persones refugiades i les nostres responsabilitats en la
vulneració dels seus drets fins arribar a les fronteres
europees.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Nationalia: les dones com a vector de transformació
dels drets col·lectius
CIEMEN -CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES Pressupost: 29.000 EUR
MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS
Descripció del projecte: Es tracta d’un projecte de continuïtat
ORDINÀRIA
en funcionament des del 2015 que té com objectiu la
promoció de processos de transformació social mitjançant la
defensa i impuls dels drets col·lectius dels pobles des d’un
enfocament de gènere i basat en drets humans.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Fem patis coeducatius amb la participació de tota la
comunitat
Pressupost: 42.420 EUR
COL·LECTIU PUNT 6
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
principal la diagnosi i transformació de la situació actual del
pati escolar des d’una perspectiva de gènere interseccional, a
partir de la metodologia de la Investigació-acció Participativa i
amb la implicació de tota la comunitat educativa i de l’entorn.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Apropa't a les persones refugiades: escoltar, entendre i
sentir
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB Pressupost: 15.000 EUR
ACNUR
Descripció del projecte: Educar, sensibilitzar i mobilitzar a la
CONVENI
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.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Cine-Àgora
COOP. PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALES (DRAC
MAGIC)

Anual
Pressupost: 9.100 EUR

Descripció del projecte: Cine-àgora constiteix en la creació,
ORDINÀRIA
programació i dinamització per part de l'alumnat de 4t d'ESO
de l'Institut Icària, d'un cineclub escolar, enfocat a la difusió
de creacions audiovisuals compromeses amb la transformació
i el canvi social des d'una perspectiva de Justícia Global. Es
proposa centrar el debat en peces especialment enfocades a
la sensibilització cap el conflicte i la construcció de la pau i la
promoció de la perspectiva de gènere.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
El Dret a l'Alimentació al Sud i al Nord: consciència
global i transformació local
Pressupost: 36.541,33 EUR
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: Projecte socioeducatiu pluriennal per
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Transformem el valor dels aliments - Fase 2
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 18.139,8 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén que l'alumnat
ORDINÀRIA
s'interessi, es comprometi i s'apoderi amb valors i actituds
que respectin la sostenibilitat ambiental, social i econòmica
locals i globals a través de la metodologia d'aprenentatge
servei.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projectes de justícia global als districtes
DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ

Anual
Pressupost: 70.054 EUR

Descripció del projecte: Suport a les accions de justícia global
GEST. PROGRAMES
i cooperació als districtes impulsades per la pròpia
administració o per les entitats vinculades al territori. Durant
el 2017, es financien accions a Sarrià Sant Gervasi, HortaGuinardó, Ciutat Vella, Gràcia i Sant Andreu.
Objectiu específic 4.2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Educant per una solidaritat crítica i transformadora
amb les persones refugiades
Pressupost: 42.476 EUR
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)
Descripció del projecte: L’actuació proposada promou un
ORDINÀRIA
canvi de mirada sobre la situació de crisi que viuen les
persones refugiades i sobre les respostes solidàries que
s’articulen des de la ciutadania barcelonina. Es tracta de
dissenyar i dur a terme una proposta formativa que incorpori
eines d’anàlisi crítica, per tal de facilitar la reflexió sobre la
situació de crisi de les persones refugiades, així com
l’articulació de discurs informat, crític i transformador en
relació a les propostes solidàries que es duen a terme a la
ciutat de Barcelona.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Estratègies i tècniques didàctiques
transformació i la justícia global
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)

per

a

la

Pluriennal
Pressupost: 29.930 EUR

Descripció del projecte: Aquesta actuació pretén aprofundir
ORDINÀRIA
en marc didàctic – metodològic de la Guia d’orientacions
pedagògiques
Competències
i
EpD
(http://competenciasyepd.edualter.org/ca), mitjançant la
concreció d’una sèrie de tècniques didàctiques que facilitin la
incorporació dels continguts d’aprenentatge de l’EpD a les
etapes de primària i secundària.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Teixint xarxes amb Amèrica Llatina per la cura dels
drets de totes i tots
Pressupost: 48.397 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: El programa pretén promoure a la
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i
l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Abordar temes controvertits a l’aula
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB

Anual
Pressupost: 17.490 EUR

Descripció del projecte: Donar eines al professorat sobre com
EXTRAORDINÀRIA
abordar temes controvertits a l’aula. Les principals activitats
seran elaborar una guia didàctica, que es portarà a la pràctica
com a projecte pilot en 3 tallers de formació adreçats a
professorat, i que serviran per a validar i enriquir la guia.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Barcelona conviu. Pràctiques de Cultura de Pau des de
la capacitació a professionals d'atenció a la comunitat
Pressupost: 28.408 EUR
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Descripció del projecte: Aquest projecte busca enfortir les
ORDINÀRIA
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).
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Conflictes i refugi: comprendre les causes del
desplaçament forçat
Pressupost: 28.977,9 EUR
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Descripció del projecte: Aquest projecte busca incrementar la
ORDINÀRIA
massa crítica de població barcelonina sensibilitzada i
conscienciada (al nivell personal-comunitari) sobre la realitat
del desplaçament forçat, el drets de les persones refugiades i
la importància de l’acollida.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Artetnografia i interculturalitat: IAP pels DSR de les
dones de BCN. Fase 2
Pressupost: 28.358 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El projecte que es presenta és una
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Genere(m) Salut Global: Educació transformadora per a
l’equitat de gènere
Pressupost: 14.759,98 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El grup de 3rB d'ESO de l'Institut
ORDINÀRIA
Guineueta treballarà la temàtica del gènere i el dret a la salut
amb l'EGiBDH, amb l'objectiu que l'alumnat es converteixi en
motor de transformació social, fent-se portaveu dels
missatges de vulneració de drets i de propostes de canvi, cap
a la resta de la seva comunitat educativa i entorn.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Donacions
apropiades
de
medicaments:
Responsabilitats i justícia pel dret a la salut al món
Pressupost: 25.752,36 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: Les donacions de medicaments estan
ORDINÀRIA
regulades internacionalment per assegurar que aquests són
necessaris, segurs, eficaços i de qualitat, per protegir el dret a
la salut i el medi ambient de les comunitats receptores.
Sovint, agents públics, privats, i la ciutadania no coneixen i/o
no posen en pràctica aquesta normativa, ni n’informen
adequadament.
En els darrers anys, aquesta temàtica s’ha vist interpel·lat per
les greus crisis humanitàries que s’estan vivint al món i que,
de manera propera, estan afectant Europa.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Impulsem les finances ètiques i solidàries a l'aula
FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

Pluriennal
Pressupost: 46.110 EUR

Descripció del projecte: Contribuir a potenciar una educació
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Coeducació i atenció a la diversitat. Projecte d'escoles
coeducadores de Barcelona
Pressupost: 24.869,74 EUR
FIL A L'AGULLA SCCL
Descripció del projecte: Aquest projecte té per objectiu
ORDINÀRIA
promoure la coeducació i l'atenció a la diversitat en dos
centres educatius de Barcelona. Entenem la coeducació com
l’educació que treballa per la igualtat de gènere tenint en
compte les diferències en la socialització de nens i de nenes.
Alhora, afavoreix un enfocament de la persona, de les
relacions i dels grups que atén a la diversitat en general, i que
afavoreix una resolució constructiva dels conflictes.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Premi Internacional Alfons Comín 2017
FUNDACIO ALFONSO COMÍN

Anual
Pressupost: 13.000 EUR

Descripció del projecte: La Fundació Alfons Comín té com a
EXTRAORDINÀRIA
un dels seus principals objectius treballar en la línia del
compromís social, polític i religiós que va animar la vida
d’Alfons Comín. Aquesta tasca la duu a terme des de diferents
vessants, una de les quals és la concessió cada any del Premi
Internacional Alfonso Comín.
Objectiu específic 4.2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Educació per al desenvolupament a la universitat
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS

Pluriennal
Pressupost: 40.000 EUR

Descripció del projecte: Desenvolupament de les principals
CONVENI
línies de treball ja iniciades anys enrere, per tal de poder
continuar acompanyant una part dels processos en marxa i
impulsar-ne de nous, tant a la UAB com a nivell de sistema
català, estrictament en l’àmbit formal de l’educació superior.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Enfortiment de la universitat com a agent de canvi en
pro dels drets de les persones refugiades i migrants
Pressupost: 28.857,08 EUR
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS
Descripció del projecte: Aquesta proposta pretén promoure
ORDINÀRIA
el coneixement de les causes profundes dels desplaçaments
forçats i facilitar eines d'acció en clau de participació social en
el context de la UAB, així com afavorir la millora de les
pràctiques universitàries en matèria d'acollida i d'abordatge
acadèmic dels drets humans i els fenòmens migratoris,
especialment davant l'actual crisi política i humanitària que
pateixen les persones refugiades i migrants.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Recreem el món - Fent camí cap a l'equitat de gènere
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA

Anual
Pressupost: 12.424 EUR

Descripció del projecte: Fundació Privada Guné amb
ORDINÀRIA
col·laboració amb l'Insitut Miquel Tarradell presenten
"Recreem el món-Fent camí cap a l'equitat de gènere". Es
tracta d'un projecte de sensibilitazació i formació sobre
l'equitat de gènere.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Desplegament APS districtes
FUNDACIO JAUME BOFILL

Anual
Pressupost: 21.780 EUR

Descripció del projecte: Es continua treballant amb el
GEST. PROGRAMES
projecte Aprenentatge i servei als districtes Sarrià Sant
Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu, Gràcia
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l’educació per al desenvolupament, l’educació pels drets humans i
l’educació per la pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

VI Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET

Anual
Pressupost: 12.500 EUR

Descripció del projecte: El projecte que presenta la Fundació
EXTRAORDINÀRIA
Privada Casa del Tibet a Barcelona (en endavant, Casa del
Tibet) consisteix en diverses activitats emmarcades en el VI
Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet, amb la participació
de destacades personalitats internacionals.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Ni uniformes ni etiquetes-2: per una escola i un món
intercultural i amb equitat de gènere
Pressupost: 29.000 EUR
FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA
Descripció del projecte: És un projecte adreçat als infants i
ORDINÀRIA
joves, professorat i famílies de centres de primària i
secundària de dos barris de Barcelona. L'objectiu és formar
una ciutadania crítica amb les actituds racistes i sexistes al
món.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projecte FAM
FUNDACIO PRIVADA QUEPO

Pluriennal
Pressupost: 30.000 EUR

Descripció del projecte: “ProjecteFAM” va començar com a
ORDINÀRIA
acte de rebel·lia a aquesta actitud. Pensant en els diferents
públics als quals es volia explicar la complexitat de les causes
de la fam, es va veure la quantitat de temes que es
necessitava abordar. Es busca incrementar la sensibilització i
el coneixement entorn de les problemàtiques relacionades
amb el dret a l'alimentació, i especialment amb les idees que
hi ha sobre la fam a la societat a través de la implementació
d’eines digitals com el webdoc i Dissenya la teva campanya,
que mostren la diversitat de visions de les persones i
col·lectius socials, i què cal fer per canviar la nostra visió des
del sentit crític.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Jo a això no hi jugo- Prevenció de la violència contra la
infància
Pressupost: 30.000 EUR
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN
Descripció del projecte: La violència contra els infants és una
ORDINÀRIA
situació que resta invisible i és intolerable. A nivell global i
local, l'àmplia acceptació social d'algunes formes de violència
dificulta la identificació, la investigació, i la denúncia.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Programa Recerca Global 2017
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Anual
Pressupost: 53.000 EUR

Descripció del projecte: La Fundació Solidaritat UB facilita un
CONVENI
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-hi.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Implica't
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 28.002,14 EUR

Descripció del projecte: Projecte de continuïtat, que es
ORDINÀRIA
desenvolupa en col·laboració amb 4 instituts públics.
Consisteix a iniciar i acompanyar processos que realitzen
alumnes de 4t d'ESO i batxillerat. A partir de tallers dinàmics i
vivencials de sensibilització sobre el funcionament del món,
diferències i injustícies globals, i de presentant-los la justícia i
la solidaritat com a alternatives, es repta els/les joves que
vulguin participar-hi, a donar suport a un projecte de
cooperació internacional (hort comunitari) que beneficiarà
dues comunitats de Gàmbia.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Apropa’t
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 19.974,62 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén, amb una primera
ORDINÀRIA
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 dos serveis que
contribueixin a una millora del seu entorn: campanyes
relacionades amb el dret a l’alimentació bàsica, en
col·laboració amb 2 entitats.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projecte educació: Repensant la
defensores de drets humans
FUNDACION CALALA FONDO MUJERES

protecció

de

Anual
Pressupost: 48.207,28 EUR

Descripció del projecte: Millorar l'actuació de les
ORDINÀRIA
organitzacions i institucions de Barcelona i Catalunya en
matèria de defensores de drets humans des d'una perspectiva
de gènere i contextualitzada.
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i
l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

La política de asilo y refugio, el reto de la UE
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Anual
Pressupost: 2.500 EUR

Descripció del projecte: Realització d'un curs per a
EXTRAORDINÀRIA
sensibilitzar i formar a persones a partir de les reflexions
crítiques de representants de les institucions comunitàries,
nacionals i locals, periodistes, acadèmics, experts i activistes
per a analitzar la gestió d'una crisi humanitària que posa en
qüestió els principis essencials del projecte europeu.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Madrid
Madrid

Pluriennal
Apoyar integralmente la implementación de la
soberanía alimentaria
Pressupost: 90.000 EUR
GRAIN, FUNDACIO PRIVADA
Descripció del projecte: El conveni treballa els següents eixos:
CONVENI
• Drets Humans: resposta a l'augment d'agressions i
criminalització dels i les camperoles i els seus defensors/es.
• 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
• Generar consciència de justícia a Barcelona: sobre la
situació dels i les camperoles, les violacions dels seus drets i
les situacions de justícia ambiental, 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
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Estratègies de Memòria, veritat i reconciliació de dones
colombianes a l'exterior
Pressupost: 42.000 EUR
INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU ICIP
Descripció del projecte: El projecte que es presenta
CONVENI
“Estratègies de Memòria, veritat i reconciliació de dones
colombianes a l’exterior”, respon al context de signatura dels
acords de pau a Colòmbia i esdevé una aposta per contribuir,
amb diferents metodologies innovadores, a la construcció de
pau a Colòmbia des de Catalunya. El projecte engloba una
sèrie d’iniciatives que tenen com a objectiu afavorir un
escenari de reconciliació tot apoderant les dones que hi
participen a través d’estratègies de treball de la memòria i de
la construcció de pau.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Programa formatiu DDHH
INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC)

Anual
Pressupost: 28.950,99 EUR

Descripció del projecte: Reforçar la conscienciació sobre les
ORDINÀRIA
causes estructurals i les conseqüències del creixement de les
diverses formes d'extremisme i de discriminació i les
capacitats per abordar violacions de DDHH a nivell local i
global de membres de la societat civil, l'administració,
activistes i estudiants universitaris.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Drets en acció
INSTITUT DIVERSITAS SCCL

Anual
Pressupost: 7.050 EUR

Descripció del projecte: El projecte consisteix en la creació
ORDINÀRIA
col.lectiva d'una peça de teatre que posi en evidència la
vulneració de drets i/o discriminació, a partir de situacions
pròximes als/les adolescents. L'alumnat serà qui ha
d'identificar aquestes problemàtiques.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pla de Treball 2016
ISGLOBAL

Anual
Pressupost: 100.000 EUR

Descripció del projecte: La vinculació entre ISGlobal i
CONVENI
l’Ajuntament de Barcelona i l’interès mutu per contribuir a la
millora de la salut global es constata en l’esforç i la implicació
d’ambdues institucions, en la seva idea de treball conjunt i
cooperatiu, per tal de ser un valor afegit en les polítiques
públiques de cooperació al desenvolupament i contribuir a
millorar la salut i el desenvolupament de les poblacions més
vulnerables.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
La justícia global: un concepte en construcció col.lectiva
Pressupost: 214.430 EUR
LAFEDE.CAT
Descripció del projecte: Sostenir i reforçar el marc de
CONVENI
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació i
donar continuïtat a la col·laboració amb les ONG iniciada al
2006 i, per tant, mantenir els serveis que s'ofereixen des
d'aquesta entitat a la societat civil implicada en la lluita per
aconseguir reduir la pobresa i la violació dels drets humans i
afavorir la pau entre els pobles i l'equitat social.
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l’educació per al desenvolupament, l’educació pels drets humans i
l’educació per la pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Premi internacional Linguapax 2017
LINGUAPAX

Anual
Pressupost: 10.000 EUR

Descripció del projecte: Celebració a Barcelona de la propera
EXTRAORDINÀRIA
edició del Premi Internacional Linguapax 2017, que té com un
dels seus objectius transversals donar suport i protegir els
drets fonamentals de les persones, com els drets lingüístics
que recull la Declaració Universal de Drets Lingüístics
(Barcelona 1966) i de la que Linguapax en va ser un dels
promotors inicials. Es tracta, del guardó anual que Linguapax
atorga com un reconeixement al mèrit de lingüistes,
investigadors, docents i membres de la societat civil que
hagin destacat, arreu del món, en la promoció de la diversitat
lingüística o de l’educació multilingüe.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Medi ambient i salut global. La pitjor epidèmia
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Anual
Pressupost: 28.996,79 EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte continua la feina
ORDINÀRIA
feta des de 2010 amb “Salut, drets, acció” per sensibilitzar al
voltant de les causes que impedeixen la garantia del dret a la
salut al món. Es vol seguir enfortint la concepció de què la
lluita pel dret a la salut és una lluita política global que afecta
a tothom, i que implica per sobre de tot acabar amb la
desigualtat al món, la pitjor epidèmia que existeix en salut.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Mercuri, de la mina al plat. Salut global i mineria
artesanal
Pressupost: 12.491,82 EUR
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
Descripció del projecte: Abordar la contaminació dels mars i
ORDINÀRIA
del peix per mercuri des dels seus orígens i causes endinsantse fins a la realitat de Moçambic, la situació dels miners i
quines conseqüències té en la seva salut i el medi ambient de
la zona on treballen.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant isobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Activa't per fer visibles les desigualtats socials en salut!
METGES DEL MÓN

Anual
Pressupost: 17.606,43 EUR

Descripció del projecte: El projecte vol fer formació específica
ORDINÀRIA
en Justícia Global en l’educació formal. La Universitat és una
assignatura pendent, però a més cal consolidar-la als Instituts,
àmbit on, en un projecte pilot previ han obtingut resultats
molt interessants.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Compra pública ètica, una estratègia per la defensa de
la sobirania local
Pressupost: 48.837,2 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte “Compra pública ètica,
ORDINÀRIA
una estratègia per la defensa de la sobirania local” sorgeix de
les demandes de la societat civil i d’algunes administracions
públiques, d’incorporar els principis de respecte dels drets
humans en les seves relacions comercials.
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Mesures per avançar cap al restabliment de la legalitat
a la Frontera Sud
Pressupost: 45.230 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: Reforçar el procés de conscienciació
ORDINÀRIA
de la ciutadania de Barcelona i potenciar les accions
d’incidència política per promoure el restabliment de la
legalitat a la Frontera Sud a l'Estat Espanyol, donant així
continuïtat al projecte iniciat el 2016 i ampliant continguts
relacionats amb les vies marítimes.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
STOP CORPORATE WAR – Reforç de la recerca,
mobilització social i incidència política de la ciutadania
de Barcelona i internacional per prevenir les guerres
modernes
Pressupost: 49.863,69 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: Prevenir les guerres modernes a
ORDINÀRIA
través de l’apoderament de la ciutadania de Barcelona per
incidir en la regulació de les Empreses Militars i de Seguretat
Privada. Per això vol millorar les capacitats i eines de recerca
sobre les guerres modernes ( actors que participen, l’impacte
que tenen, etc.), augmentar la conscienciació, coresponsabilització i la mobilització de la ciutadania a través de
la comprensió de les causes estructurals d'aquestes guerres, i
potenciar la coordinació i les capacitats d’incidència
d'organitzacions locals i internacionals que treballen per
construir la pau.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Els impactes socioeconòmics, laborals, ambientals i
comunitaris de la terciarització turística a Barcelona
Pressupost: 45.880 EUR
OBSERVATORI DESC
Descripció del projecte: El present és un projecte de recerca,
ORDINÀRIA
incidència i sensibilització sobre els impactes socioeconòmics,
laborals, ambientals i comunitaris de la terciarització turística
a Barcelona als darrers temps en matèria de drets socials,
econòmics i d’accés a l’habitatge.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Xarxa activa de joventut per la igualtat
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

Pluriennal
Pressupost: 41.140,48 EUR

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu la
ORDINÀRIA
sensibilització, conscienciació i formació de joves, nois i noies,
de 12-17 anys, en temes de igualtat, prevenció de la violència
masclista, a través de la consolidació i el seguiment de la
Xarxa activa de joventut per la igualtat.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Regenerem identitats per una cultura igualitària
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

Anual
Pressupost: 20.000 EUR

Descripció del projecte: Projecte adreçat a 60 alumnes de 3r
ORDINÀRIA
d'ESO de l'Institut Milà i Fontanals i a alumnat de l'Escola
d'Adults Pegaso. En ambdós centres, a través de la
metodologia d'aprenentatge servei, joves i adults puguin
aplicar els coneixements curriculars (amb perspectiva de
gènere i intercultural) en diferents matèries per a posar-los
en pràctica en unes accions sensibilitzadores (servei) sobre les
relacions que sostenen la violència masclista i racista.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projectes Desenvolupament
Social i Solidària i Comerç Just
SETEM

Sostenible,

Economia

Pluriennal
Pressupost: 85.000 EUR

Descripció del projecte: El conveni, per la part que
CONVENI
subvenciona la DJGCI conté dos iniciatives:
a) Som Comerç Just i Banca Ètica
Aquesta iniciativa consisteix en una campanya de promoció
del comerç just i de la banca ètica a través de 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.
b) 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.
Objectiu específic 4.2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

L'APS de l'ESS. Mobilitza't per transformar el món
SETEM

Anual
Pressupost: 13.550 EUR

Descripció del projecte: Té per finalitat introduir els valors del
ORDINÀRIA
consum responsable i l’Economia Social i Solidària (ESS) a les
aules dels instituts potenciant que l’alumnat passi per un
procés reflexiu que incentivi a qüestionar-se què hi ha darrere
dels productes que consumim.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Els draps bruts de la indústria del tèxtil
SETEM

Anual
Pressupost: 29.000 EUR

Descripció del projecte: Desenvolupant una metodologia
ORDINÀRIA
innovadora, dinàmica i participativa el present projecte
persegueix incrementar el coneixement, la comprensió i la
implicació de la societat i les institucions de govern de
Barcelona a la lluita contra la vulneració dels Drets Humans
de les treballadores a la indústria globalitzada del tèxtil i el
calçat promovent la mobilització social, la incidència i el
consum crític i responsable.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pam a Pam, la comunitat d'Economia Solidària
SETEM

Pluriennal
Pressupost: 40.000 EUR

Descripció del projecte: Consolidar Pam a Pam com el mapa
ORDINÀRIA
de visualització i l’eina d’articulació del consum responsable i
l’Economia Social i Solidària (ESS) de Barcelona. Pam a Pam
mostra els punts de consum responsable dins de la ciutat de
Barcelona al web http://www.pamapam.org, i es presenta
com una iniciativa de SETEM i la XES per transformar la ciutat
a partir de la cistella de la compra.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pangea: Transformant el Món
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED -

Anual
Pressupost: 8.599,70 EUR

Descripció del projecte: “PANGEA, TRANSFORMANT EL MÓN"
ORDINÀRIA
és una experiència que presenta Solidaritat, Educació i
Desenvolupament en col·laboració amb l'Escola Anna Ravell,
Col·legi Maristes Sants Les Corts i Col·legi Maristes
Immaculada. Es tracta d'una proposta que ofereix la
possibilitat a l'alumnat de triar un dels sis eixos d'Educació per
la Justícia Global per a treballar. L'entitat elaborarà un mòdul
formatiu per a cada eix, per posteriorment realitzar una
formació al professorat dels instituts implicats.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Taula per Mèxic-Pla de Projecte 2017
TAULA PER MÈXIC

Anual
Pressupost: 49.983,5 EUR

Descripció del projecte: El projecte “Taula per Mèxic-Pla de
CONVENI
Projecte 2017”consisteix en el pla d’acció de l’entitat durant
un període de 12 mesos i s’estructura d’acord amb els
objectius descrits en cadascuna de les quatre àrees de treball
de l’entitat: refugi, formació, investigació i cultura. L’objectiu
general del projecte és el de coadjuvar a la promoció i la
protecció dels Drets Humans i la justícia global a Mèxic.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Informació i Dret a l'Alimentació Adequada
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON

Anual
Pressupost: 28.793,16 EUR

Descripció del projecte: En els últims anys, s’ha vingut
ORDINÀRIA
desenvolupant una tendència en el món de la publicitat i el
màrqueting que es pot observar en grans marques
alimentàries que es presenten implícitament com a
proveïdors de productes "artesans", "ecològics", "naturals" i
“responsables socialment i ambiental”, sense ser-ho,
aprofitant les noves tendències socials.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Iniciatives locals per a canvis globals
VOLS VOLUNTARIAT SOLIDARI

Anual
Pressupost: 9.139,5 EUR

Descripció del projecte: El projecte que porta per títol
ORDINÀRIA
"Iniciatives locals per
a Canvis Globals (projectes
d'aprenentatge servei als centres educatius)" de VOLS és una
proposta que es pretén dur a terme a tres de les escoles
salesianes associades (Col.legi Dorotea, Col.legi Sant Josep i
Col.legi Sant Joan Bosco). L'objectiu fonamental és fomentar
la sensibilització i mobilització dels alumnes participants del
projecte en propostes que es concretin de manera diferent
en cada cas.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Enfortint el Mercat Social a Barcelona; del consum
conscient a la compra pública i responsable
Pressupost: 28.496 EUR
XARXA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: El projecte es planteja, com a
ORDINÀRIA
objectiu general, sensibilitzar i mobilitzar a la ciutadania per a
alimentar i fer créixer l’Economia Social i Solidària (ESS) i el
consum responsable de la ciutat.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Les ciutats i els territoris no urbans davant la promoció
del gas natural
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA Pressupost: 11.983,91 EUR
GLOBALITZACIÓ
Descripció del projecte: El projecte es concreta en el marc de
ORDINÀRIA
l’assignatura Taller de Recerca-Acció del Màster de Ciència i
Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC amb la voluntat de
facilitar la capacitat d’incidència política sobre les ciutats i els
territoris no urbans davant la promoció del gas natural
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l’àmbit de l’educació formal, no formal
i informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Promovent models turístics que no generin deute
social, cures, ecològic: propostes de polítiques per una
Barcelona sostenible
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA Pressupost: 28.607,5 EUR
GLOBALITZACIÓ
Descripció del projecte: El projecte pretén abordar la
ORDINÀRIA
problemàtica dels impactes generats per l’actual model
turístic sobre la ciutat de Barcelona a través de generar
coneixement i accions de mobilització per construir propostes
de polítiques coherents i sostenibles en aquest àmbit.
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i
l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 5: Participar i influir en la promoció d’un nou multilateralisme i la
construcció d’un model de governança democràtica global i multinivell.
Col·laboració amb entitats
Anual
Un dret transformador al servei de l'accés universal a
l'aigua i l'energia
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 26.500 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte pretén apostar per un
ORDINÀRIA
model de gestió de béns públics, com l’energia, l’aigua i el
sanejament, gestionat d’una manera democràtica, de
proximitat, garantint-ne la participació ciutadana, i l’accés
universal. En
Objectiu específic 4: Contribuir a millorar les capacitats del sistema multilateral per proveir
béns públics globals des d'una òptica descentralitzada.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
TIRA PEL DRET(S)!: Drets Sexuals i Reproductius a
l'Agenda 2030
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE Pressupost: 29.000 EUR
CATALUNYA I BALEARS
Descripció del projecte: Contribuir a la garantia dels drets
ORDINÀRIA
sexuals i reproductius a través del procés d'implementació de
l'Agenda 2030 participant i influint en la promoció d’un nou
multilateralisme i la construcció d’un model de governança
democràtica global i multinivell.
Objectiu específic 1: Promoure la participació de l'Ajuntament de Barcelona en els espais
decisoris del sistema multilateral i europeu de cooperació al desenvolupament.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Grup de Treball d'Enfortiment Institucional
VNG INTERNACIONAL

Anual
Pressupost: 10.000 EUR

Descripció del projecte: The Capacity and Institution Building
EXTRAORDINÀRIA
(CIB) Working Group is a technical platform within the World
Organization of United Cities and Local Governments (UCLG)
for practitioners of local government associations (LGAs) and
local governments (LG) responsible for substantive programs
in capacity development and development cooperation.
Objectiu específic 5.2.: Consolidar la participació i el lideratge de l'Ajuntament de Barcelona
en les xarxes internacionals i europees de governs locals i regionals en l'àmbit de la
cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans.
Zona geogràfica
Altres
-

Objectiu Estratègic 6: Consolidar les capacitats d’Acció Humanitària amb relació al
valor afegit de l’Ajuntament de Barcelona.
Col·laboració amb entitats
Pluriennal
Vacances en Pau
Pressupost:
25.000 EUR
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE
SAHRAUI
Descripció del projecte: Facilitar que nens i nenes dels
CONVENI
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.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l’accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Protegir, prevenir i donar resposta humanitària enfront
la VBG al Governorat de Zarqa, Jordània
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Anual
Pressupost: 51.050 EUR

Descripció del projecte: Contribuir a la protecció dels drets de
ORDINÀRIA
les dones refugiades sirianes i jordanes al nord de Jordània
mitjançant serveis d’atenció psicosocial i legal, i promovent
l’erradicació de totes les formes de violència contra les dones.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Estructural
Jordània - Municipi de
Rusaifeh

Anual
Contribuir a l’exercici real del Dret a la Salut de la
població refugiada síria i libanesa més vulnerable, a
Aarsal, Vall de Bekaa, Líban
Pressupost: 71.050 EUR
ASSOCIACIÓ CATALUNYA LÍBAN
Descripció del projecte: Garantir l 'accés al dret a la salut,
ORDINÀRIA
mitjançant la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
de la població refugiada i libanesa més vulnerable del
Municipi d ́Aarsal i dels assentaments i municipis propers.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Estructural
Líban - Aarsal

Anual
Mejorar el acceso a la salud de las mujeres con
enfermedades crónicas y promocionar la prevención
entre la población para fortalecer su derecho a vivir
vidas sin violencias en Belén y Ramallah.
Pressupost: 70.024 EUR
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Descripció del projecte: Reforçar el programa de HWC de
ORDINÀRIA
Cura a les Pacients amb Diabetis, repartint medicaments a la
població més vulnerable, en especial a les dones, nenes i
ancianes, que són les que tenen més dificultats per accedir als
serveis de salut.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Estructural
Palestina - Belén y Ramallah

Un parc de la memòria a Kobane (Rojava, Síria)
CIEMEN -CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES
MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS

Anual
Pressupost: 75.000 EUR

Descripció del projecte: Al centre-est de Kobane hi ha una
EXTRAORDINÀRIA
àrea d'unes cinc hectàrees que va ser pràcticament
completament destruïda durant els combats entre les YPGYPJ – unitats d'autodefensa kurda masculines i femenines- i
ISIS entre l'octubre de 2014 i gener de 2015. La intenció de la
municipalitat de Kobane és transformar aquest espai en una
àrea per a la memòria històrica de la lluita per la democràcia,
els drets de la dona i la diversitat cultural i religiosa a la regió.
Així, s'hi pretén ubicar un Museu de la Memòria – que compta
amb finançament europeu- i, just a la vora, refer un antic parc
i bastir el que es vol anomenar un “Parc de la Memòria” a
l'aire lliure. No hi ha, al Pròxim Orient, cap projecte similar.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Asia
Síria - Kobane

Pluriennal
Lluita contra la violència sexual i la discriminació
socioeconòmica de les dones a la República
Democràtica del Congo (RDC)"
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB Pressupost: 60.000 EUR
ACNUR
Descripció del projecte: Reducció de la incidència de la
CONVENI
violència sexual i de gènere, i empoderament socioeconòmic
a llarg termini de les dones en els camps de refugiats
centreàfricans de les províncies del Nord i Sud Ubangui.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Àfrica
R. Democràtica del Congo

Anual
Formación del equipo educativo de UNRWA en apoyo
psicológico a través del arte para las familias de la
Franja de Gaza promoviendo la parentalidad positiva
Pressupost: 17.000 EUR
CREART
Descripció del projecte: Capacitar a l’equip educatiu
EXTRAORDINÀRIA
d’UNRWA en metodologia de suport psicològic i parentalitat
positiva a través del art, de manera que aquest equip estigui
capacitat per a liderar unes sessions de treball específiques
amb pares i mares.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Gaza

Anual
Resposta d’emergència per a la reducció de les
conseqüències de la sequera a 3 kebeles dels districtes
d’Hamer, South Omo, SNNP, a través de la millora de la
situació nutricional de la població afectada
Pressupost: 14.652,19 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: La intervenció consisteix a millorar
EXTRAORDINÀRIA
l’estat nutricional dels nens i nenes menors de cinc anys i
dones embarassades i lactants de les llars afectades per la
sequera mitjançant l’establiment del programa d’alimentació
suplementària durant tres mesos.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Àfrica
Etiòpia

Pluriennal
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.
Pressupost: 69.175 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: El projecte promou i acompanya la
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Estructural
República Democràtica del
Congo - Bandata i Nioki

Anual
Mejorada la atención médico-social en las
comunidades afectadas por el conflicto sirio (población
local y refugiada); Líbano
Pressupost: 55.795,87 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: Durant 9 mesos el projecte facilitarà
ORDINÀRIA
a 9.176 persones serveis de salut d’atenció primària (curatius
i preventius) gratuïts en 5 localitzacions del districte de Saida.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Estructural
Líban - Districte de Saida (5
localitzacions)

Pluriennal
Prevención por una diversificación alimentaria,
detección y tratamiento de la desnutrición bajo un
enfoque comunitario en el departamento de Guidan
Roumdji, región de Maradí, Níger
Pressupost: 75.000 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: Projecte que dóna continuitat al
ORDINÀRIA
treball realitzat per Creu Roja Espanyola i Creu Roja Nigeriana
i finançat per l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de lluita
contra la desnutrició a la regió de Maradi (Níger), regió amb el
major índex de desnutrició del país.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Àfrica
Níger-Maradi

Pluriennal
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.
Pressupost: 69.172,09 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: Contribuir a enfortir la capacitat de
ORDINÀRIA
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.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Estructural
Kènia - Nairobi

Pluriennal
Apoyo a restitución integral de los DD de las VVS de la
Ciudad de Butembo
Pressupost: 74.938,06 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El projecte es localitza a Butembo
ORDINÀRIA
(Kivu Nord, RDC) i pretén enfortir la xarxa local de protecció i
assistència integral a dones i nenes VVS afectades pel
conflicte alhora que incideix sobre les causes que
contribueixen a la naturalització de la VS mitjançant accions
que afavoreixen la prevenció i la lluita contra la impunitat.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Butembo

Anual
Adequació d'habitatges per a nuclis familiars afectats
pels ensorraments a l'Havana causats per l'huracà Irma
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 75.000 EUR
Descripció del projecte: El projecte a realitzar consisteix en
EXTRAORDINÀRIA
l’enviament d’uns mòduls habitacionals de poliuretà de
construcció ràpida i segura, a benefici de la població que ha
perdut les seves vivendes amb el pas de l’huracà Irma.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquest motiu, fent atenció a la
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba – L’Havana

Pluriennal
Reconstrucció d'habitatges destruïts pel terratrèmol a
tres municipis de la costa de Chiapas (Mèxic)
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 25.000 EUR
Descripció del projecte: La intervenció està orientada a
EXTRAORDINÀRIA
contribuir a garantir la vida, seguretat i integritat física dels i
les damnificades que atén el “Centro de Derechos Humanos
Digna Ochoa” en els municipis de Tonalá i Pijijiapan, a la costa
de Chiapas.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l’accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Amèrica
Mèxic - Chiapas

Salvar vides al Mediterrani – Cerca i rescat marítim
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN

Anual
Pressupost: 100.000 EUR

Descripció del projecte: La intervenció consisteix en tasques
CONVENI
de cerca i rescat al Mediterrani, complementant la tasca de la
Guàrdia Costanera italiana i altres actors, amb capacitat de
patrullar de manera autònoma i amb serveis propis d’atenció
mèdica.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
-

Anual
Resposta d’emergència en salut i nutrició per a nens i
nenes vulnerables Rohingya i de comunitats
autòctones, així com els seus familiars, a Bangladesh
Pressupost: 100.000 EUR
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN
Descripció del projecte: La intervenció consisteix a millorar
EXTRAORDINÀRIA
l’accessibilitat dels Rohingya i les comunitats autòctones als
serveis de suport psicosocial, de salut sexual i reproductiva,
així com als centres nutricionals.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Asia
Bangla Desh

Anual
Curs de transició als estudis de grau per a persones
provinents de zones en conflicte
Pressupost: 80.000 EUR
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Descripció del projecte: El projecte consisteix en
CONVENI
l’organització d’un curs oficial reconegut per la Universitat de
Barcelona adreçat a estudiants provinents dels conflictes del
Pròxim Orient que hagin acabat els seus estudis de secundària
i que vulguin continuar a Barcelona estudiant.
Objectiu específic 6,3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i
abús dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i
especialment dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Ajut d’emergència per a les poblacions vulnerables
afectades pel conflicte a Aleppo, Síria
Pressupost: 100.000 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: La intervenció consisteix a millorar la
EXTRAORDINÀRIA
seguretat nutricional dels grangers afectats pel conflicte a la
Governació d’Aleppo i atendrà 500 llars. El projecte consisteix
en la dotació de materials de treball de la terra, adquirits
localment, i productes agrícoles.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
Síria - Aleppo

Anual
Mejora de la seguridad alimentaria y las capacidades
nutricionales de poblaciones vulnerables e incremento
de los activos de los ganaderos a pequeña escala en
Baalbek-Hermel, Líbano
Pressupost: 71.050 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: Millorar les capacitats de producció
ORDINÀRIA
d’aliments nutritius de 110 llars de persones refugiades
sirianes al districte de Baalbek-Hermel, així com millorar la
disponibilitat d’aliments nutritius I la seva accessibilitat.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l’accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Estructural
Líban - Baalbek-Hermel

Anual
Resposta humanitària de WASH en situació
d’emergències per a la població de Batangafo,
República Centreafricana
Pressupost: 100.000 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: Millorar l’accés a l’aigua, al
EXTRAORDINÀRIA
sanejament i a les bones pràctiques d’higiene per a més de
25.000 desplaçats intern, famílies d’acollida i residents.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Àfrica
República Centrafricana -

Cap al Tribunal Permanent dels Pobles
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost: 30.000 EUR

Descripció del projecte: Generar mecanismes d'accés a la
CONVENI
justícia davant la violació dels drets humans de les persones
migrants a Europa, considerant el conjunt de la ruta
migratòria. Es preveu la celebració d'una Sessió del Tribunal
Permanent amb l'objectiu d'identificar i jutjar la cadena de
corresponsabilitat en tota la ruta migratòria que implica la
violació dels drets humans de les persones migrants, buscant
de forma urgent accedir a la justícia.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Ponts per l’entesa en la crisi mediterrània: reforçant la
joventut per a la cohesió social
Pressupost: 51.050 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir al
ORDINÀRIA
foment d’una autèntica cultura de pau, a la cohesió social i
resiliència de la població refugiada siriana i de la comunitat
d'acollida de les localitats de Mafraq i Zarqa, Jordània.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Estructural
Jordània - Mafraq, Zarqa i
Amman

Anual
Suport als refugiats i desplaçats interns víctimes de
diferents conflictes bèl·lics al món
Pressupost: 15.000 EUR
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: Millorar l’estat anímic de la infància
EXTRAORDINÀRIA
refugiada o desplaçada a través de la comicitat i les arts
escèniques. Les activitats (espectacles o intervencions
individualitzades) es realitzen a Colòmbia i/o Etiòpia i es
calcula que beneficien a 5.000 – 7.500 nens i nenes.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Altres
-

Pluriennal
Estimulación y sensibilización de la población
malnutrida Región de Hauts-BAssins (Burkina Faso)
Pressupost: 31.365 EUR
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: Reduir la incidència (morbiditat i
ORDINÀRIA
mortalitat) de la malnutrició en la regió de Hauts-Bassins i
millorar el procés de recuperació dels infants ingressats a
l'Hospital Sanou-Sorou de Bobo-Dioulasso.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Àfrica
BURKINA FASO - BoboDioulasso

Golfo Azzurro a Mediterrani central
PROACTIVA OPEN ARMS

Anual
Pressupost: 100.000 EUR

Descripció del projecte: La intervenció consisteix en tasques
CONVENI
de cerca i rescat al Mediterrani, complementant la tasca de la
Guàrdia Costanera italiana i altres actors, amb capacitat de
patrullar de manera autònoma i amb serveis propis d’atenció
mèdica.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
-

Anual
Accés a l’educació – Aprendre enmig de la destrucció
(Síria)
Pressupost: 75.000 EUR
UNICEF COMITÉ CATALUNYA
Descripció del projecte: Augmentar la taxa de matriculació a
EXTRAORDINÀRIA
l’escola i compta amb diversos components: la distribució de
materials bàsics d’aprenentatge, la rehabilitació d’escoles i
aules que han estat malmeses o destruïdes en el conflicte.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l’accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Mediterrània
Síria

Pla de Treball UNRWA 2017. Acció Humanitària Franja
de Gaza
ASSOC. COMITÉ ESPAÑOL UNRWA

Anual
Pressupost: 75.000 EUR

Descripció del projecte: Pla de Treball UNRWA 2017. Acció
CONVENI
Humanitària Franja de Gaza
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Gaza

Objectiu Estratègic 7. Reforçar el teixit associatiu de les ONG per al
desenvolupament, la pau i els drets humans de la ciutat de Barcelona.
Col·laboració amb entitats
Anual
En defensa del dret d’asil: Pla estratègic i projecció
europea de la Xarxa Asil.cat
Pressupost: 26.095,70 EUR
ACATHI ASS.CATALANA PER LA INTEGRACIÓ
D'HOMOSEXUALS,BISEXUALS I TRANSEXUALS
INMIGRANTS
Descripció del projecte: Convertir Asil.cat en una plataforma
EXTRAORDINÀRIA
generadora de coneixement, potenciant-ne la dimensió
europea, així com continuar amb les activitats d’incidència
política a Barcelona i a Catalunya per tal de millorar-ne el
model d’acollida.
Objectiu específic 7.4: Facilitar l’accés de les entitats barcelonines a fonts de finançament
internacional i suport a la creació de consorcis.
Zona geogràfica

Barcelona

Barcelona

Despeses de funcionament del programa de Cooperació

Despeses funcionament programa 2017
DESPESES FUNCIONAMENT PROGRAMA 2017
Descripció del projecte: Veure full anomenat "Despeses de
funcionament"
Zona geogràfica

Estructural

Anual
Pressupost: 355.778,58 EUR
GEST. PROGRAMES

Espanya - Barcelona

