ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014

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
Programa de Suport a les Millora de la Xarxa de Biblioteques de la
ciutat de Maputo
AJUNTAMENT DE MAPUTO

Plurianual
Pressupost: 2.242 €

Descripció del projecte: Intercanvi de Experiències en models de
ASSIST. TÈCNICA
biblioteques i la metodologia dels Clubs de Lectura
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

Programa de Millora de la Gestió, la Salubritat i la Seguretat
Alimentària als Mercats Municipals
AJUNTAMENT DE MAPUTO

Plurianual
Pressupost: 22.693 €

Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

Assistència tècnica en el marc de l'execució del projecte USUDS
liderat per Medcités
AJUNTAMENT DE SAIDA

Anual
Pressupost: 7.621 €

Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània

Col·laboració amb l’Alcaldia de Dakar en el marc del partenariat (de la
col·laboració) amb Milà
ALCALDIA DE DAKAR

Anual
Pressupost: 1.922 €

Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Dakar
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Visita Medellín Hàbitat Urbà
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost: 3.619 €

Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Premi de Defenzoor del Año i menció d'honor del Consell Municipal
de Medellín al regidor.
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost: 2.258 €

Descripció del projecte: Viatge a Medellín del regidor i el detector de
ASSIST. TÈCNICA
cooperació per assistir als actes institucionals de recollida del premi
de Defenzoor del Año i menció d'honor del Consell Municipal de
Medellín al regidor.
Objectiu específic 1.1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Biblioteques: Intercanvi de les xarxes de Biblioteques de Medellín i
Barcelona
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Plurianual
Pressupost: 4.300 €

Descripció del projecte: El projecte inclou les diferents activitats
ASSIST. TÈCNICA
d'intercanvi tècnic entre les que s'inclouen:
- Intercanvi tècnic dels professionals de la xarxa de biblioteques.
- Participació de Medellín a Kosmopolis.
- Relacions amb els responsables de la Secretari de Cultura
Objectiu específic 1.1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Rehabilitació Zona Centre. Atenció NNA VVS
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Plurianual
Pressupost: 2.258 €

Descripció del projecte: Assessorar amb la implicació de l'àrea de
qualitat de vida de l'Ajuntament de Barcelona el procés de creació
d'un programa municipal que permeti establir estratègies de
prevenció i atenció als infants víctimes d'explotació sexual.

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 1.1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
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Col·laboració en el marc del protocol entre l’Alcaldia de Rabat i Lió
ALCALDIA DE RABAT

Anual
Pressupost: 516 €

Descripció del projecte: Intercanvi sobre planificació estratègica
urbana

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 1.1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica

Mediterrània

Rabat

Enfortiment capacitats municipals
ALCALDIA DE TANGER

Anual
Pressupost: 842 €

ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

Assistència TÈCNICA en el marc del protocol de col·laboració. Centres
de Proximitat.
ALCALDÍA DE TETUAN

Anual
Pressupost: 1.361 €

Descripció del projecte: Assessorament en la posada en marxa dels
ASSIST. TÈCNICA
Centres de Proximitat (espais associatius, centres cívics,
biblioteques,...)
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

Seguiment de Projectes a Sarajevo
CANTÓ DE SARAJEVO

Anual
Pressupost: 1.956 €

Descripció del projecte: Visites a l'Ajuntament de Sarajevo.
Seguiment de Projectes- IGMAN

ASSIST. TÈCNICA

Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Trnovo

3

Consolidació KTC's MedCités. Reforçament de la Cooperació entre les
ciutats del Sud i l'Est de la Mediterrània membres de la Xarxa
MEDCITES en el disseny i implementació d'Estratègies de
Desenvolupament Urbà.
MEDCITÉS - AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Anual

Pressupost: 70.000 €

EXTRAORDINÀRIA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Diverses ciutats

Triangulació Medellín-Havana-Barcelona
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Plurianual
Pressupost: 1.264 €

ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

Exposició: portes de Barcelona
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Plurianual
Pressupost: 12.000 €

Descripció del projecte: L'objectiu es reforçar la programació cultural
EXTRAORDINÀRIA
de l'espai Barcelona-Havana de l'Havana.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

OHCH- Formació UPC LVMC . Aixecament amb escaner làser terrestre
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 9.555 €

Descripció del projecte: El projecte pretén donar resposta a la
EXTRAORDINÀRIA
necessitat de complementar la formació dels tècnics de l'OHCH
encarregats tant de l'aixecament dels plans urbanístics com de
l'explotació de dades làser per la recreació d'imatges virtuals que
puguin ser utilitzades.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
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Implementació de la proposta museogràfica de les sales Sentir
l'Havana, Conèixer l'Havana i Armar l'Havana del Palau del Segundo
Cabo
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Plurianual

Pressupost: 50.000 €

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu el disseny i el
EXTRAORDINÀRIA
desenvolupament de la proposta museogràfica a través d’un procés,
iniciat al 2013, de transferència de coneixement i de creació de
vincles estratègics en l’àmbit cultural mitjançant la implicació del
Museu.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

Congrés Ciutats Educadores- OHCH
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 1.690 €

Descripció del projecte: L'objectiu és facilitar la participació de
ASSIST. TÈCNICA
l'OHCH al congrés
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

Acolliment Ajuntament de Sarajevo: gestió edifici històric i
organització esdeveniments internacionals
AJUNTAMENT DE SARAJEVO

Anual
Pressupost: 3.979 €

ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.3 : 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 Mediterrània
Sarajevo

Arqueologia-OHCH. Programa d'estudi per al Malecón tradicional
davant els desafiaments del canvi climàtic. Arqueologia subaquàtica.
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 1.617 €

Descripció del projecte: Suport a la formació d'una arqueòloga. Curs
ASSIST. TÈCNICA
L'arqueologia subaquàtica com a TÈCNICA d'investigació històrica i la
gestió del patrimoni cultural subaquàtic.
L'acció forma part del programa que es realitzà amb la cooperació
Suïssa (COSUDE)
Objectiu específic 1.3 : 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
L'Havana
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Ponts culturals: Assistència TÈCNICA MUHBA-II Cabo. Museografia
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 8.375 €

Descripció del projecte: Suport tècnic a la museografia de la sala
ASSIST. TÈCNICA
d'arquitectura del Palacio II cabo.
Participen: Muhba, Empresa Croquis i LMVC de la UPC.
Veure expedient 988/13
Objectiu específic 1.3 : 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
L'Havana

Col·laboració amb entitats
Projecte de millora de les capacitats institucionals de gestió del
Plurianual
desenvolupament en Autoritats Locals de Moçambic mitjançant el
desenvolupament de mecanismes de gestió urbana de baix cost
apropiades en contexts de ciutats intermèdies sota una òptica de
bona governança, sostenibilitat i participació.
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Pressupost: 67.878 €
1.- Associação Nacional dos Alcaldes e Municípios de Moçambique
(ANAMM); 2.-Conselho Municipal da Cidade de Inhambane (CMCI);
3.- Conselho Municipal da Cidade de Maxixe (CMCM) ;
Descripció del projecte: El projecte preveu el desenvolupament de
ORDINÀRIA
capacitats institucionals dels equips i governs municipals de ciutats
intermèdies de Moçambic, mitjançant el desenvolupament i
implementació d'eines de gestió urbana de baix cost i
tecnològicament apropiades.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Diverses ciutats Moçambic

Millorar la governança local a nivell de la Comuna de Tetuan i de la
Plurianual
Societat Civil i afavorir la seva integració en les estratègies públiques
d’educació i formació professional.
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Pressupost: 43.161 €
Associació Tetuaní d’Iniciatives Sociolaborals (ATIL)
Descripció del projecte: Millora de la governança local amb la posta
ORDINÀRIA
en marxa, per part de la Comuna Urbana de Tetuan (CU), d’un model
d’intervenció en el sector de l’educació i formació i inserció
professional (FIP); incidint en l’enfortiment dels actors de la societat
civil en la millora de les capacitats i els mecanismes de coordinació
amb acords públics de de diferents eixos.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger – Tetuan
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Contribuir a la construcció de pau promovent l'economia local
tradicional amb el retorn dels desplaçats a Bòsnia i Hercegovina
IGMAN - ACCIÓ SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 80.000 €

EXTRAORDINÀRIA
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Mediterrània
Trnovo

Enfortiment dels processos populars de veedurías, fiscalització, i
Plurianual
incidència efectiva en la ciutat de Medellín
INTERMÓN OXFAM
Pressupost: 60.000 €
Corporación Con-Vivamos
Descripció del projecte: El projecte augmenta les capacitats
ORDINÀRIA
institucionals i ciutadanes amb la finalitat de promoure la
governabilitat democràtica local.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Promoció de la Salut a la Ciutat de Maputo
Plurianual
MEDICUS MUNDI CATALUNYA
Pressupost: 84.000 €
Direcció de Serveis Municipals de Salut i Acció Social (DSMSAS) del
Consell Municipal de Maputo (CMM).
Descripció del projecte: El projecte, dissenyat i executat en
ORDINÀRIA
col·laboració directa amb la Direcció del Servei Municipal de Salut i
Acció Social (DSMSAS) del Consell Municipal de la ciutat de Maputo
(CMM) té com a finalitat contribuir a la millora de la salut dels
ciutadans de Maputo.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

UNDP ART Innovation in Sustainable Territorial Partnerships (ISTEPS)
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT
(PNUD)

Plurianual
Pressupost: 37.558 €

CONVENI
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Altres
Diversos Líban-Equador
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Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i
Plurianual
d´Oussouye, Senegal.
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Pressupost: 90.000 €
Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z) /
Associació d'Alcaldes de Senegal (AAS) / Ajuntament de Ziguinchor /
Ajuntament d'Oussouye / Programa ART GOLD Marroc - PNUD
Descripció del projecte: El programa es desenvolupa durant 24 mesos
ORDINÀRIA
a dues àrees urbanes de la regió de Ziguinchor (Senegal), les ciutats
de Ziguinchor i d’Oussouye. Es contribueix a l’enfortiment de la gestió
municipal de la regió a través de la millor gestió dels Ajuntaments.
Objectiu específic 1.1 : Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i
gestió de les polítiques públiques municipals de les ciutats i els països socis.
Zona Geogràfica Àfrica
Altres

Enfortiment de les competències en gestió de medicaments del
Plurianual
Consell Municipal de Maputo.
MEDICUS MUNDI CATALUNYA
Pressupost: 79.953 €
Direcció de Serveis Municipals de Salud y Acció Social (DSMSAS) del
Consell Municipal de Maputo (CMM)
Descripció del projecte: Recolzament a la transferència de
ORDINÀRIA
competències municipals a l'àrea de la gestió farmacèutica, dotant- la
de capacitats per a gestionar l'atenció amb medicaments per a la
xarxa de centres de salut d'atenció primària de la ciutat .
Objectiu específic 1.2 : Acompanyar els processos de descentralització política, administrativa
i fiscal, i la governança multinivell.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

Gestió intermunicipal de la conca del riu Las Cañas sota l’enfocament
Plurianual
de gènere i la reducció del risc de desastres a El Salvador.
ASOCIACIÓN GEÓLOGOS DEL MUNDO
Pressupost: 85.000 €
Municipalitats de: Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatequepe i
San Martín. I Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE)
Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir les capacitats de
ORDINÀRIA
les sis municipalitats i d’altres actors estratègics de la conca del riu
Las Cañas per tal de donar resposta a les principals problemàtiques
ambientals i de riscs presents (erosió, moviments de vessant,
contaminació d’aigües).
Objectiu específic 1.3 : 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
AM San Salvador
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Contribuir a la millora de les capacitats de la protecció civil a la ciutat
de Nablus
COMUNITAT PALESTINA DE BARCELONA

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: El projecte neix de l’interès per part del
EXTRAORDINÀRIA
departament de bombers de Nablus per augmentar les seves
capacitats en temes de prevenció i intervenció en desastres i
emergències, doncs el departament que forma part dels agents de
protecció civil i la seguretat humana es troba en una situació de
mínims bàsics.
Objectiu específic 1.3 : 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 Mediterrània
Cisjordània-Gaza

Escola Massana: Seminari de packaging Körsnas
INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, ISDI. L'HAVANA

Anual
Pressupost: 6.267 €

Descripció del projecte: Intercanvi d'alumnes i professors
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1.3 : 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
L'Havana

Posada en marxa de sistemes de seguiment i avaluació dels PCD de
les comunes urbanes recolzades pel PNUD a la Regió de TàngerTetuan.
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT
(PNUD) AL MARROC

Anual

Pressupost: 766 €

Descripció del projecte: La finalitat de la intervenció a subvencionar
CONVENI
és la de col·laborar amb el PNUD Marroc en el treball amb aquestes
Comunes Urbanes per a l’establiment de sistemes de seguiment i
avaluació en el marc dels seus Plans de Desenvolupament Comunals
Objectiu específic 1. 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 Mediterrània
Altres
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Enfortiment participatiu del desenvolupament local i capacitats
adaptatives en comunitats vulnerables de Medellín. De l’experiència
de Moravia a l’Ecoparc Camposanto Villatina.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - GUNI
Tecnológico de Antioquia (TdeA)

Plurianual

Pressupost: 60.920 €

ORDINÀRIA
Objectiu específic 1.3 : 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
Medellín

Recolzament al barri de Maxaquene A mitjançant la creació d'un
Anual
sistema de difusió comunitari i l'enfortiment de la Plataforma d’OCBs.
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost: 80.000 €
KUWUKA-Juventude Desenvolvimento Advocacia Ambienta
Descripció del projecte: Increment de les capacitats de la població del
ORDINÀRIA
barri de Maxaquene A mitjançant instruments de cohesió social,
foment de la participació comunitària en tots els àmbits que afecten
la vida quotidiana del barri i la millora de l’accés a la informació
d’interès pels veïns i veïnes.
Objectiu específic 1. 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

Maputo

"Casal de Barri SAADA a Tànger (Marroc)"
Plurianual
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
Pressupost: 65.000 €
"Association CHIFAE pour la formation et le développement
/ Associació Aarouss Achamal / Union National des Femmes
Marocaines (UNFM) – Secció Beni Makada / Commune Urbaine de
Tànger"
Descripció del projecte: Millora de les capacitats institucionals de
ORDINÀRIA
l'Ajuntament de Tànger per tal d’augmentar l'impacte social i
comunitari del projecte social més emblemàtic de l’Ajuntament: La
Casa Municipal de Barri SAADA.
Objectiu específic 1.4 : 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 Mediterrània
Eix Tànger – Tetuan
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Tanjazoom en Xarxa
Plurianual
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
Pressupost: 80.000 €
Xarxa Tanjazoon
Descripció del projecte: El projecte Tanjazoom en Xarxa neix del
ORDINÀRIA
projecte Òptic Jove finançat per l’ajuntament de Barcelona en 2011,
la finalitat del mateix és la de reforçar les entitats de joves i recolzar
un procés de treball en xarxa que permet incrementar l’impacte i la
sostenibilitat de les iniciatives de sensibilització, expressió i
participació juvenil en barris perifèrics de Tànger.
Objectiu específic 1.4 : 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 Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

Conveni entre l'ajuntament de barcelona i el centre de cultura
contemporània de barcelona (cccb) per a la realització de l’exposició
“piso piloto. medellín-barcelona”
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA CCCB

Plurianual

Pressupost: 85.000 €

Descripció del projecte: L’objecte del present conveni és aprofundir
CONVENI
en el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el CCCB,
mitjançant el suport per part de l’Ajuntament de Barcelona a la
realització de la Exposició “Piso Piloto. Medellín-Barcelona”. El
projecte
Objectiu específic 1.4 : 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 Barcelona
Barcelona

Construcció d’una cultura de pau a través de l’art. Suport psicosocial
per a la infància i les mares de la Franja de Gaza
CREART
Union of Health Work Committees (UHWC)

Plurianual
Pressupost: 74.302 €

ORDINÀRIA
Objectiu específic 1.4 : 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 Mediterrània
Cisjordània-Gaza
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Contribuir a l’accés als drets d’almenys 200 víctimes del conflicte
Plurianual
armat colombià a la restitució de les seves terres mitjançant suport
en les etapes administrativa i judicial i contribuir a l’anàlisi i el
seguiment de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el municipi
de Medellín i la seva àrea metropolitana.
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost: 80.000 €
Fundación Forjando Futuros (FFF)
ORDINÀRIA
Objectiu específic 1.5 : 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
Medellín

Organitzacions de dones i governs municipals treballant per millorar
Plurianual
les estratègies d’intervenció sobre les violències cap a les dones, en 5
municipis de El Salvador.
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Pressupost: 80.000 €
Asociación de Mujeres para el Desarrollo Local
Descripció del projecte: El projecte contribueix a eradicar les
ORDINÀRIA
violències contra les dones a El Salvador a partir de la millora de
l’estratègia d’intervenció sobre les violències en cinc municipis del
país amb la implicació de dones adultes i joves de nou organitzacions
de dones, grups de joves, una xarxa defensora de drets humans,
funcionaris de governs locals, i amb les institucions públiques locals i
estatals dels municipis de San Salvador, El Paisnal, Aguilares, Santo
Tomás i Tonacatepeque.
Objectiu específic 1.5 : 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
AM San Salvador

II Congreso Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI (Bogotá, 24-25
y 26 de septiembre de 2014)
CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L'ONU

Anual
Pressupost: 10.000 €

Descripció del projecte: Contribuir a la reflexió i recerca sobre els
GEST. PROGRAMES
reptes que comporta edificar la pau al segle XXI
Objectiu específic 1.5 : 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
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Barcelona constructora de pau a la mediterrània
CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ (CITPAX)

Anual
Pressupost: 75.000 €

Descripció del projecte: Les accions que integren el projecte pretenen
EXTRAORDINÀRIA
contribuir de manera significativa a la construcció de la pau en
situacions de tensió, conflicte o postconflicte, a la regió Mediterrània i
a l'Orient Mitjà, principalment. Es duran a terme activitats de
mediació i prevenció de conflictes a la Mediterrània, el Sàhara
Occidental, Territoris Palestins, Israel i Líban.
Objectiu específic 1.5 : 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
Altres

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 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
CREU ROJA

Plurianual

Pressupost: 45.000 €

Descripció del projecte: Fomentar la interacció de la Creu Roja
CONVENI
Espanyola amb les Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja de
l’àrea del Mediterrani, promovent la trobada i intercanvi de les
experiències dels països que en formen part.
Objectiu específic 1.5 : 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
Altres

Transferència de coneixements i sensibilització en els àmbits de
memòria, pau i ciutat. Càtedra Medellín-Barcelona 2014-2015.
FUNDACIO KREANTA

Anual
Pressupost: 30.000 €

Descripció del projecte: Accions encaminades a fomentar l'intercanvi
EXTRAORDINÀRIA
i la cooperació entre Medellín i Barcelona que promou la Càtedra
Medellín-Barcelona de la Fundació Kreanta en els àmbits de memòria,
pau i ciutat per mitjà de l'aliança entre Fundació Kreanta, el Museo
Casa de la Memoria de Medellín i l’Institut Català Internacional per la
Pau (ICIP).
Objectiu específic 1.5 : 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
Medellín
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De la gestió dels conflictes a la construcció d’una cultura de pau a
Anual
Medellín. Fase II
FUNDACIÓ PRIVADA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Pressupost: 77.500 €
Corporación región para el desarrollo y la democracia
Descripció del projecte: Construcció participativa d’una proposta
ORDINÀRIA
participativa per tal de contribuir a la Cultura Política Democràtica de
Pau a Medellín a partir de la formació d’agents educatius i
comunitaris, amb capacitat multiplicadora, en la gestió de conflictes
mitjançant la mediació (prioritàriament dones).
Objectiu específic 1.5 : 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
Medellín

Gestió d’aigües pluvials i reducció de risc de desastres mitjançant
Plurianual
l’enfortiment institucional i comunitari a la Franja de Gaza.
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Pressupost: 80.000 €
Action Against Hunger – occupied Palestinian Territory / Coastal
Municipalities Water Utility (CMWU)
Descripció del projecte: El projecte pretén capacitar tècnica i
ORDINÀRIA
organitzativament la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) de
Gaza, l'organització gestora d'aigua dels municipis del litoral, donantli suport en el desenvolupament d'un Pla Director per a la gestió de
les aigües pluvials per les Governacions del Centre i sud de la Franja
de Gaza.
Objectiu específic 1.5 : 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
Cisjordània-Gaza

Seminari Escenaris Postconflicte a Colòmbia. Agenda, oportunitats i
full de ruta
INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU. ICIP

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: Abordar els problemes i les oportunitats
EXTRAORDINÀRIA
d’una Colòmbia post-bèl·lica amb una perspectiva de mig i llarg
termini i produir un conjunt de documents estratègics útils per a
l’escenari postconflicte.
Objectiu específic 1.5 : 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
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Enfortiment de les capacitats locals per la construcció de pau, la
Anual
reparació a víctimes del conflicte i la prevenció de violència a
Cartagena de Indias, Colòmbia.
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL
Pressupost: 60.000 €
Colectivo de Comunicaciones Montes de María – Línea 21
Descripció del projecte: Millora de les condicions de vida i de la
ORDINÀRIA
governança democràtica a Cartagena enfortint les capacitats de la
societat civil i la institucionalitzat local per la construcció de pau,
reparació a víctimes i prevenció de violència en barris conflictius.
Objectiu específic 1.5 : 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
Cartagena de Indias

Acolliment juny 2014
MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Anual
Pressupost: 624 €

Descripció del projecte: Acolliment de la directora general i de la
ASSIST. TÈCNICA
directora d'aliances del Museo Casa de la Memòria de Medellín
(Antiòquia, Colòmbia) a Barcelona, del 10 al 16 de juny de 2014
Objectiu específic 1.5 : 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
Medellín

Accés a la veritat i a la justícia per a les víctimes de la desaparició
Anual
forçada de nens i nenes durant el conflicte armat a El Salvador.
REDS. RED DE LA SOLIDARIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Pressupost: 58.829 €
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
Descripció del projecte: Reivindicació del dret a la veritat, la justícia i
ORDINÀRIA
la reparació de les víctimes de desaparicions forçades.
Objectiu específic 1.5 : 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
AM San Salvador
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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
Model de prevenció i interacció amb nens, nenes, adolescents i les
seves famílies afectats per l’explotació sexual, en el municipi de
Medellín. Comuna 10
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual

Pressupost: 9.400 €

Descripció del projecte: El projecte pretén implementar un sistema
EXTRAORDINÀRIA
municipal de prevenció i atenció psicosocial als infants víctimes
d'explotació sexual, incidint especialment en la zona centre de
Medellín on hi ha una major incidència de la problemàtica.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Medellín

Ponts culturals: desenvolupament de la proposta museogràfica de la
sala d'arquitectura i urbanisme del Palacio Segundo Cabo de l'Havana
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Plurianual
Pressupost: 24.000 €

Descripció del projecte: Suport a la conceptualització i disseny de la
EXTRAORDINÀRIA
sala d'Arquitectura i urbanisme del centre cultural Segundo Cabo.
El projecte es realitza amb el suport tècnic del MUHBA.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
L'Havana

Ponts culturals. Espai Barcelona-Havana: assessorament tècnic
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 3.516 €

Descripció del projecte: L'acolliment té com objectiu reforçar la
ASSIST. TÈCNICA
programació cultural de l'espai Barcelona-Havana de l'OHCH
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
L'Havana
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Recolzament a la creació d'un àrea esportiva a l'Escola de Primària
Rafael María de Mendive.
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Plurianual
Pressupost: 40.000 €

Descripció del projecte: El projecte respon a la iniciativa de l'IBE
EXTRAORDINÀRIA
d'implicar-se en un projecte de cooperació internacional que fomenti
l'esport a la capital cubana.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
L'Havana

Assistència tècnica en el marc de l'execució del projecte USUDS
liderat per Medcités
AJUNTAMENT DE SOUSSE

Anual
Pressupost: 1.232 €

Descripció del projecte: Intercanvi de coneixements tècnics entre
ASSIST. TÈCNICA
l’ajuntament de Sousse i el de Barcelona.
Objectiu específic 2.2 : 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 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
Sousse

Creació de l' Agència de Paisatge Urbà i del Patrimoni a Medellín
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost: 12.913 €

Descripció del projecte: Creació d’una entitat reguladora del dret
ASSIST. TÈCNICA
col·lectiu i individual sobre el paisatge urbà i l’espai públic amb la
finalitat de garantir un equilibri dels usos que en aquests s’hi faci.
Objectiu específic 2.3 : 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 Amèrica
Medellín
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Col·laboració amb entitats
Suport al municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries que
Plurianual
promoguin la salut pública i una millor gestió mediambiental en els
mercats de Mbuzine, Mavalane i Romão.
CREU ROJA
Pressupost: 80.000 €
Cruz Vermelha de Moçambique
Descripció del projecte: El present projecte té per objectiu donar
ORDINÀRIA
suport al municipi de Maputo en la consecució de la seva estratègia
de desenvolupament municipal, principalment en l’àrea de mercats.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Maputo

Enfortiment de l’atenció materno-infantil de la xarxa urbana de
Plurianual
serveis de salut de la ciutat de León, Nicaragua.
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost: 87.492 €
Ministerio de Salud (MINSA) representat per el Sistema Local
d'Atenció Integral en Salut (SILAIS) del departament i del municipi de
León y Alcaldia de León.
Descripció del projecte: Contribució a la garantia de la salut de les
ORDINÀRIA
dones i nounats de la ciutat de León mitjançant la millora de la xarxa
urbana de serveis de salut materno-infantil.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
León

Prevenció i lluita del Sida en 5 zones de salut de Kinshasa, RDC
Anual
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Pressupost: 59.996 €
ASSOCIATION CENTRE CONGOLAIS DE CULTURE, DE FORMATION ET
DE DÉVELOPPEMENT (CECFOR)
Descripció del projecte: Reducció de la taxa de VIH en dones
ORDINÀRIA
embarassades i nadons en la població de 5 zones de salut de Kinshasa
(Mont-Ngafula I i II, Selembao, Makala i Ngaba), mitjançant la
detecció precoç en dones embarassades i nens nascuts de mares
portadores, la prevenció
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Kinshasa

18

Enfortiment de les capacitats de sis governs municipals de Nicaragua
Plurianual
pel compliment dels Drets de la Infància i l’Adolescència.
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN
Pressupost: 90.000 €
Save the Children International i Red de Gobiernos Municipales
Amigos de la Niñez y Adolescencia
Descripció del projecte: Incrementar les capacitats del governs
ORDINÀRIA
municipals per tal de promoure el compliment dels drets de nenes,
nens i adolescents en 6 centres urbans municipals.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Diverses ciutats Nicaragua

Millora sostenible de les condicions higièniques a 8 escoles públiques
Plurianual
d'educació primària.
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Pressupost: 80.000 €
Acción contra el Hambre Senegal
Descripció del projecte: Aquest projecte pretén promoure la creació
ORDINÀRIA
de les condicions mínimes requerides per a l’escolarització en un
ambient saludable per tal de replicar aquestes bones pràctiques a la
comunitat.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Dakar

Enfortiment de la gestió comunitària del territori i els programes
Plurianual
d’atenció integral als DDHH de les dones a Medellín.
INTERMÓN OXFAM
Pressupost: 72.916 €
Corporación Con-vivamos
Descripció del projecte: S’ofereix formació i suport a més de 2.200
ORDINÀRIA
dones a través de la creació de mecanismes participatius amb la
finalitat de formar una acció col·lectiva que faci valdre els drets de les
dones mitjançant la incorporació d’aquests a l’agenda política.
Objectiu específic 2.1 : Enfortir els 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
Medellín
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Ulls de Mali 2014. Millora de la prevenció i del tractament de la
ceguesa evitable
FUNDACIO ULLS DEL MÓN

Anual
Pressupost: 80.000 €

Descripció del projecte: Millora de la prevenció i el tractament de la
EXTRAORDINÀRIA
ceguesa evitable en la població de Mopti, Mali.
Objectiu específic 2.2 : 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 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
Altres

I-STEPS. Innovation in Sustainable Territorial Partnerships Initiative
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT
(PNUD)

Plurianual
Pressupost: 39.158 €

Descripció del projecte: El projecte, annex al conveni, ha estat
PROTOCOLS
construït sobre una visió similar estratègica i de complementarietats
programàtiques entre diverses autoritats locals europees i les dels
paises socis del projectes (Equador, Montenegro i el Líban) i el PNUD.
L’objectiu principal del projecte és avançar en la millora de la
governança local i el desenvolupament sostenible.
Objectiu específic 2.2 : 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 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 Altres
Diverses ciutats Líban

Implementació i disseminació de sistemes Integrals de Ramaderia
Plurianual
Agroecològica
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Pressupost: 74.302 €
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
Descripció del projecte: Disseny, implementació i disseminació de
ORDINÀRIA
sistemes ramaders agroecològics. Continuïtat d'intervencions
anteriors finançades per l'Ajuntament, en aquesta etapa es vol
difondre les experiències implementades a la primera fase.
Objectiu específic 2.2 : 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 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
L'Havana
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Millora de les condicions d’habitabilitat, l’accés a una atenció
Plurianual
psicosocial i la capacitat d’organització de les famílies víctimes del
conflicte intraurbà en la ciutat de Medellín.
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost: 80.000 €
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS FFF
Descripció del projecte: El projecte té coma principal objectiu la
ORDINÀRIA
millora de les condicions d’habitabilitat, l’accés a l’atenció psicosocial
i la capacitat organitzativa de les famílies víctimes del conflicte
intraurbà en la ciutat de Medellín. Per a tal fi s’estableixen 3 línies
específiques de treball: la millora de les condicions d’habitatge; la
presentació d’atenció psicosocial a persones víctimes del conflicte; i la
capacitació de víctimes del conflicte en organització comunitària,
projectes productius i equitat de gènere.
Objectiu específic 2.3 : 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 Amèrica
Medellín

Antioquia reconeix els obstacles i oportunitats per a l’exercici de drets
Anual
de la població LGBTI en les seves 9 regions.
FEDERACIÓN POR COLOMBIA DESDE EL EXTERIOR. FECOEX
Pressupost: 49.030 €
Gobernación de Antioquia
Descripció del projecte: Construcció d’un espai de participació per la
ORDINÀRIA
promoció dels drets del col·lectiu LGTB en les nou regions en les que
es troba dividit el departament d’Antioquia.
Objectiu específic 2.4 : 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
Medellín

Programa de millora de l’exercici igualitari dels drets laborals a Tànger
Plurianual
i Tetuan mitjançant la formació i una campanya de sensibilització
sindical dirigida als treballadors/es i a la ciutadania en general, amb
enfocament de gènere.
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT CCOO CATALUNYA
Pressupost: 80.473 €
Union Locale Fédérale de la FDT (Fédération Démocratique du Travail)
de la Wilaya de Tanger
Descripció del projecte: Amb un projecte de continuïtat respecte a
ORDINÀRIA
l’anterior dut a terme amb èxit (any 2013) al voltant de la difusió i
aplicació del concepte internacionalment reconegut i reivindicat de
treball digne, es vol seguir treballant en la línies d’enfortiment de
capacitats de joves líders socials i sindicals i de les dones
treballadores.
Objectiu específic 2. 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
Eix Tànger - Tetuan
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Millora de la salut reproductiva de les dones de la regió de
Anual
Bhathalapalli, Anantapur, India
FUNDACIO VICENTE FERRER
Pressupost: 50.000 €
Rural development Trust/ Women Development Trust
Descripció del projecte: El present projecte contribueix en la millora
ORDINÀRIA
de la salut sexual i reproductiva de les dones de la regió de
Bhathalapalli, en el Districte d’Anantapur, en el sud de l'Índia. Aquest
projecte s'emmarca dins del Sector de Sanitat del Pr
Objectiu específic 2.4 : 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 Àsia
Bhathalapalli

Identitats diverses, ciutadanies reconegudes
Anual
INTERMÓN OXFAM
Pressupost: 48.000 €
La corriente Feminista
Descripció del projecte: Defensa activa dels drets de les persones
ORDINÀRIA
LGTB a Nicaragua: formació, estudi qualitatiu de la situació de les
parelles lèsbiques, sensibilització a la ciutadania i accions per tal de
visibilitzar les accions dels grups de lesbianes.
Objectiu específic 2.4 : 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
Diversos Nicaragua

Participació actes Dia Internacional dels Drets LGTB a Rabat
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost: 619 €

Descripció del projecte: Promoció a Rabat dels drets del col·lectiu
ASSIST. TÈCNICA
LGTB en el dia internacional dels drets LGTB
Objectiu específic 2.4 : 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
Rabat

KAYNINE: Nosaltres existim!
Anual
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Pressupost: 49.970 €
Association Théâtre Aquàrium
Descripció del projecte: Aquesta intervenció vol reforçar l'exercici
ORDINÀRIA
actiu dels drets de les persones discriminades per la seva orientació
sexual i/o identitat de gènere al Marroc per tal de promoure la
inclusió del col·lectiu LGBTI com a subjecte de dret dins la societat
marroquí.
Objectiu específic 2.4 : 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
Rabat
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FOMECCBIZ Medellín-Barcelona: generació del teixit empresarial
Anual
cultural i creatiu per el desenvolupament local (2a fase)
FUNDACIÓ INTERARTS
Pressupost: 59.949 €
Facultad de Artes – Universidad de Antioquia
Descripció del projecte: El present projecte constitueix la segona fase
ORDINÀRIA
d’un procés que Interarts i la Facultad de Artes de la Universidad de
Antioquia han impulsat a Medellín en suport als emprenedors
culturals i creatius.
Objectiu específic 2.5 : 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
Medellín

Docs Medellin-Barcelona 2014 i 2015
PARAL·LEL 40

Anual
Pressupost: 6.000 €

Descripció del projecte: Col·laboració en la creació d’un Festival
ASSIST. TÈCNICA
Internacional de Cinema Documental entre les ciutats de Barcelona i
Medellín apostant pel documental com a potent eina pel canvi i el
desenvolupament.
Objectiu específic 2.5 : 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
Medellín

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
Cooperació empresarial Havana. Croquis-II Cabo
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost: 3.516 €

Descripció del projecte: L'empresa Croquis realitzarà l'assessorament
ASSIST. TÈCNICA
museogràfic de l'equipament del Palau Segundo Cabo
Objectiu específic 3.1 : Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
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Col·laboració amb entitats
Emprenedors socials juvenils: promovent innovació social per a un
Plurianual
millor San Salvador
AJUDA EN ACCIÓ
Pressupost: 79.405 €
ASHOKA
Descripció del projecte: El projecte consisteix en el desenvolupament
ORDINÀRIA
d’habilitats emprenedores, tecnològiques i de negoci social en 270
adolescents i joves en condicions de vulnerabilitat del municipi de San
Salvador.
Objectiu específic 3.1 : Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador

Enfortiment del desenvolupament integral i capacitats laborals dels i
Plurianual
les joves en situació de risc en zones urbanes marginals de Managua,
Nicaragua.
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Pressupost: 80.000 €
CANTERA, Centro de Comunicación y Educación Popular
Descripció del projecte: El projecte “Enfortiment del
ORDINÀRIA
desenvolupament integral i capacitats laborals dels i les joves en
situació de risc en zones urbanes marginals de Managua, Nicaragua
posa en marxa un programa de formació tècnica i organitzativa amb
joves de zones urbanes marginals de Managua.
Objectiu específic 3.1 : Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
Ciudad Sandino

Projecte pilot sobre cooperació empresarial definit en el marc del
Grup de Treball de Cooperació Empresarial del Consell Municipal de
Cooperació
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES +
AJUNTAMENT DE BARCELONA

Anual

Pressupost: 7.882 €

Descripció del projecte: Implicació de les PIMES i/o empreses de
CONVENI
l’economia social i solidària en la cooperació al desenvolupament
Objectiu específic 3.1 : Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
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Desenvolupament de les capacitats productives i de gestió en el
municipi de l’Havana Est
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

Plurianual
Pressupost: 80.000 €

Descripció del projecte: Millora de la capacitat productiva de 4
ORDINÀRIA
cooperatives agrícoles de l’Havana Est
Objectiu específic 3.1 : Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

Suport a la iniciativa de desenvolupament local amb una visió de
Plurianual
sobirania alimentària i participació d’homes i dones, en el municipi
Cerro de la Habana
ACSUR- LAS SEGOVIAS
Pressupost: 81.000 €
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
Descripció del projecte: Contribució al desenvolupament econòmic
ORDINÀRIA
local amb perspectiva d’equitat de gènere en el municipi Cerro de La
Habana, mitjançant l’enfortiment de la gestió municipal i la
dinamització del teixit productiu.
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
L'Havana

Taller amb empreses de cartró a l'Havana
INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, ISDI. L'HAVANA

Anual
Pressupost: 9.523 €

Descripció del projecte: Intercanvi tècnic entre L'escola Massana i
ASSIST. TÈCNICA
l'ISDI amb la implicació d'empreses de L'Havana
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
L'Havana

Suport a la creació de microemprenedories de dones per a
Anual
l’enfortiment dels serveis de salut ocular a Dakar, Senegal
OBSERVATORIO DE LA SALUD VISUAL
Pressupost: 57.992 €
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (Université
Cheikh Anta Diop)
Descripció del projecte: Incidir positivament en la prevenció de
ORDINÀRIA
malalties oculars i discapacitats de caràcter visual, amb més èmfasi en
els barris populars d ela ciutat.
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 Àfrica
Dakar
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Avançant cap a una cultura empresarial cooperativa i solidària:
consolidació i expansió del Balanç Social a Barcelona
XARXA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 17.000 €

Descripció del projecte: Promoció d’una cultura empresarial
EXTRAORDINÀRIA
cooperativa i solidària, més participativa, democràtica, transparent,
equitativa i respectuosa amb el medi ambient.
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 Barcelona
Barcelona

Promoció de l'emprenedoria femenina de les dones del municipi de
Anual
Dakar, Senegal
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Pressupost: 50.000 €
Reseau Siggil Jigéen
Descripció del projecte: Millora del teixit econòmic, les capacitats
ORDINÀRIA
productives i la diversificació d'iniciatives econòmiques sostenibles de
les dones del municipi de Dakar.
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 Àfrica
Dakar

Enfortiment de les capacitats professionals i foment de
Anual
l'autoocupació de les dones
ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA ASECOP
Pressupost: 39.514 €
Building a Better World (BBW)
Descripció del projecte: Enfortiment de la base productiva i de les
ORDINÀRIA
capacitats emprenedores per al desenvolupament econòmic local
mitjançant la creació i posta en marxa d’una escola taller
d’hivernacles.
Objectiu específic 3.4 : Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza
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Suport a l'emprenedoria de les dones de Nablus pel seu
Anual
empoderament i l'acció per una vida lliure de violències
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Pressupost: 58.660 €
Family Defense Society Nablus-Palestine
Descripció del projecte: Millora de l’accés a una atenció oportuna en
ORDINÀRIA
Salut Visual mitjançant la implantació d’un model econòmic
sostenible basat en la creació de microemprenedories de dones que
treballin com a promotores de la salut visual en coordinació amb
l’òptica municipal de l’Hospital Abbas Ndao, que, al mateix temps,
reforçarà la seva capacitat pe millorar la cobertura i accessibilitat
econòmica del seus serveis
Objectiu específic 3. 4 : Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

Enfortiment de l’autonomia de les dones a través de l’empoderament
Anual
econòmic i organitzatiu per a l’avanç dels seus drets en l’àmbit
municipal.
ENTREPOBLES
Pressupost: 60.000 €
Las Mélidas
Descripció del projecte: Enfortiment del teixit productiu i les
ORDINÀRIA
capacitats de les dones emprenedores i microempresàries dels
municipis de Cuscatancingo i San Marcos.
Objectiu específic 3.4 : Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador

Promoció de l’empoderament econòmic i l’augment dels ingressos de
Anual
les mares solteres de la citat de Tànger a traves del reforç de
capacitats formatives i professionals que facilitin l’accés al mercat
laboral
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Pressupost: 50.000 €
100% Mamans
Descripció del projecte: Millora de les condicions econòmiques de les
ORDINÀRIA
mares solteres, enfortint les seves capacitats professionals i
acompanyar-les cap a una inserció professional estable. Enfortint les
iniciatives de desenvolupament social
Objectiu específic 3.4 : Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan
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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
Combatre pobresa energètica des de les causes estructurals: cap a la
sobirania energètica
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

Plurianual
Pressupost: 30.000 €

Descripció del projecte: Donar a conèixer les causes estructurals que
ORDINÀRIA
provoquen la pobresa energètica, fruit d’un model energètic
insostenible i injust, així com donar passes per revertir la situació.
Objectiu específic 4.1 : 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 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

Veu, Dona, Àrab
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU

Plurianual
Pressupost: 40.000 €

Descripció del projecte: Empoderar la societat civil a través del
ORDINÀRIA
coneixement de les causes estructurals de l’asimetria de poder i la
promoció de la participació cívicopolítica de la ciutadania.
Objectiu específic 4.1 : 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 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 escriptor acollit 2014
ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: El projecte Escriptor acollit integra
EXTRAORDINÀRIA
actuacions encaminades a mostrar solidaritat amb escriptors i
escriptores del món amenaçats o perseguits a conseqüència del lliure
exercici de la seva activitat. El PEN Català duu a terme el projecte fent
de Barcelona
Objectiu específic 4.1 : 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 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
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Joves constructors de pau
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL LLATINS PER CATALUNYA

Anual
Pressupost: 2.343 €

Descripció del projecte: El present projecte vol ser una prova pilot en
EXTRAORDINÀRIA
la qual a través de la metodologia d’aprenentatge i servei, els
estudiants de 4rt d’ESO puguin aplicar els seus coneixements
curriculars en diferents matèries per a posar-los en pràctica en una
campanya de se
Objectiu específic 4.1 : 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 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 Mediterrània
Barcelona

Suport a la difusió dels valors impulsats per les Nacions Unides a
Barcelona
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES - ANUE

Anual
Pressupost: 65.000 €

Descripció del projecte: Pla anual d'activitats per a l'any 2014, que
EXTRAORDINÀRIA
comprenen la difusió i divulgació dels principis i propòsits de la Carta
de les NNUU, així com la defensa dels drets humans a través de
cursos, seminaris, jornades, publicacions, i participació en actes
d’àmbit internacional.
Objectiu específic 4.1 : 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 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
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Centre estudis Àfricans
CENTRE D’ESTUDIS ÀFRICANS I INTERCULTURALS

Anual
Pressupost: 15.730 €

Descripció del projecte: L’objectiu General que es busca és oferir GEST. PROGRAMES
formació especialitzada sobre l'Àfrica Subsahariana al públic català
(estudiants i cooperants de forma específica), millorar i reforçar les
relacions entre Catalunya i Àfrica a tots els nivells, estimular l'interès
per l'Àfrica, i consolidar Barcelona i Catalunya com a referents dels
projectes i estudis sobre el continent africà.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona

Millora de la difusió i actualització de materials educatius d´EpD de Plurianual
qualitat. Criteris de consens i ús d´eines digitals
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)
Pressupost: 39.810 €
Descripció del projecte: El projecte es proposa millorar l’accés i ORDINÀRIA
l’actualització dels materials i recursos d'EpD de qualitat de forma
col•laborativa per part de persones vinculades a l’educació formal i
no formal, a través de la Xarxa de Recursos d'Edualter.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

La visió de l’alumnat sobre les problemàtiques locals i la seva relació a Anual
nivell global
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)
Pressupost: 6.459 €
Descripció del projecte: El projecte es proposa fomentar la ORDINÀRIA
identificació de les problemàtiques locals i de l'entorn de l'alumnat de
l'institut al mateix temps que la comprensió de les seves implicacions
i causes estructurals, ressaltant les interdependències globals. Tot
això es farà mitjançant un procés d'elaboració d'un projecte vídeo
documental sol•licitat per Edualter i la productora Transforma Films a
l'Institut Quatre Cantons dins de la línia de desplegament curricular
del centre anomenada Treball Globalitzat de Proposta Externa.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

30

Medicaments que no curen: Campanya a favor de l'accés als Anual
medicaments i el seu ús racional
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost: 8.939 €
Descripció del projecte: El projecte “MEDICAMENTS QUE NO CUREN: ORDINÀRIA
CAMPANYA A FAVOR DE L’ACCÉS ALS MEDICAMENTS I EL SEU ÚS
RACIONAL” vol cridar l’atenció sobre la problemàtica de l’accés als
medicaments essencials als països empobrits. Es pretén desvincular la
necessitat concreta de medicaments dels països empobrits dels
fàrmacs sobrants que es generen als països desenvolupats a causa de
patrons de consums equivocats i irracionals.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Una escola amb drets: apropar els drets de la infància a les famílies - Anual
segona fase
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE
CATALUNYA
Pressupost: 34.250 €
Descripció del projecte: El projecte Una escola amb drets: apropar els ORDINÀRIA
drets de la infància a les famílies –segona fase és la continuïtat del
programa iniciat per UNICEF el 2011 que busca enfortir les capacitats
de tots els actors de la comunitat educativa perquè els drets de la
infància es coneguin i es visquin als centres educatius de Barcelona,
contribuint a educar per a una ciutadania global i crítica.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Suport a l’exposició sobre 50 anys d’internacionalisme i cooperació
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: El projecte té l’objectiu de reconstruir el relat EXTRAORDINÀRIA
del moviment internacionalista a Catalunya a través de la producció
gràfica i cultural vinculada a ell, així com del testimoni dels seus
protagonistes.
Durant els darrers cinquanta anys, l'internacionalisme i la cooperació
han estat íntimament vinculats i han alimentat a la resta de lluites
polítiques i socials que han determinat la nostra història recent.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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CATALOGACIÓ ARXIU DE LA FUNDACIÓ ALFONSO COMÍN
FUNDACIO ALFONSO COMÍN

Anual
Pressupost: 10.000 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Impulsant l´Educació per al Desenvolupament en l´actual context Plurianual
universitari
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS
Pressupost:
29.889,85 €
Descripció del projecte: Aquesta iniciativa pretén promoure ORDINÀRIA
l’educació per al desenvolupament en l’actual context universitari,
amb l’objectiu que esdevingui un vertader espai de generació de
reflexió crítica i de formació d’una ciutadania activa i compromesa
amb la transformació de les desigualtats locals i globals.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

FutbolNet. Tres temps, tres continents, tres cultures.
FUNDACIO F.C. BARCELONA

Anual
Pressupost: 15.000 €

Descripció del projecte: FutbolNet és el projecte de la Fundació amb EXTRAORDINÀRIA
major presència internacional. Es basa i permet impulsar els valors de
l’esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l’ambició. El
programa –dirigit a nens i joves d’entre 8 i 16 anys i que utilitza una
metodologia educativa adreçada a infants i, en especial, als que es
troben en situació de vulnerabilitat social– utilitza el futbol per
transmetre els citats valors.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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Lletres Viatgeres
FUNDACIÓ JORDI SIERRA I FABRA

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: El projecte sorgeix seguint l’objectiu de la EXTRAORDINÀRIA
Fundació Jordi Sierra i Fabra: que els infants i joves llegeixin i
escriguin. En un món cada vegada més globalitzat i on les noves
tecnologies estan presents dia a dia en les vides dels nostres infants,
calen projectes que fomentin la lectura i l’escriptura i que promoguin
una consciència de ciutadania global.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Projecte ApS SEX-AFFECT
FUNDACIO PER LA PAU - FUNDIPAU -

Anual
Pressupost: 3.500 €

Descripció del projecte: L’entitat presenta en un projecte d’APS EXTRAORDINÀRIA
pensat per desenvolupar-se a la ciutat de Barcelona. Es portarà a
terme amb un grup classe d’un institut públic de la zona juntament
amb una de les associacions sense ànim de lucre més reconegudes,
Actuavallès. L’eix central del projecte gira entorn de l’educació sexual,
també com a eina de la prevenció de la violència de gènere.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Joves Solidaris a l'Escola (Curs 2014/2015)
FUNDACIO PERE TARRÈS

Anual
Pressupost: 20.000 €

Descripció del projecte: Sota el nom de Joves Solidaris a l’escola, EXTRAORDINÀRIA
volem repetir i ampliar la participació a un projecte iniciat el 2013
amb 80 alumnes de la ESO participants del projecte. Amb l’objectiu
de desenvolupar microprojectes cooperatius i reflexionar
conjuntament en una trobada final on poder posar les bases de
futures actuacions dins dels centre i entre els centres.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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III Cicle dels Drets Humans & Festival del Tibet
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET

Anual
Pressupost: 12.500 €

Descripció del projecte: Esdeveniments emmarcats en el III Cicle de EXTRAORDINÀRIA
Drets Humans & Festival del Tibet, que enguany, coincideix amb el XX
Aniversari de la Casa del Tibet: concerts d'artistes tibetans que viuen
a l'exili, balls i cants sagrats del Tibet, elaboració de Mandala de sorra,
projecció de documentals, conferències amb activistes dels drets
humans.
Es tracta d'un conjunt d'acccions de sensibilització social per difondre
els problemes dels drets humans al planeta i especialment al Tibet.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania Anual
global -1ª fase
FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA
Pressupost: 28.250 €
Descripció
del
projecte:
La
finalitat
del
projecte ORDINÀRIA
“#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania
global” és generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels
drets humans i el desenvolupament humà i sostenible.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Per canviar el món, actua al teu barri
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN

Anual
Pressupost: 9.500 €

Descripció del projecte: Save the Children (SC) presenta el projecte ORDINÀRIA
“Per canviar el món, actua al teu barri” que proposa als alumnes de
l’Institut Menéndez i Pelayo, conscienciar-se sobre els Drets dels
Infants, al seu voltant i a a altres països, tot realitzant una acció al seu
barri que sigui profitosa per ells, pel seu entorn proper i pels infants
d'altes països amb els quals col·laborin.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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Un món per implicar-se
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 12.504 €

Descripció del projecte: Els dos INS participen des de fa uns anys en ORDINÀRIA
el projecte Implica't de Fundació Adsis d'EpD, que promou la
participació voluntària de l'alumnat després de sensibilitzar-lo a les
aules.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Una epidèmia d'homofòbia a l'Àfrica: què hi podem fer?
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH-GTT / VIH

Anual
Pressupost: 28.250 €

Descripció del projecte: Sensibilitzar sobre com la persecució que ORDINÀRIA
pateix la comunitat LGBT a l’Àfrica limita l’efectivitat de la lluita
contra el VIH/Sida. Per aconseguir-ho, s’elaborarà un documental
interactiu que es difondrà a través del web Ara.cat i les pàgines del
diari.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Promoure els projectes de les ONGD barcelonines al si de la revista Anual
ONGC 2014
IGMAN - ACCIÓ SOLIDÀRIA
Pressupost: 20.000 €
Descripció del projecte: Promoure els projectes de les ONGD EXTRAORDINÀRIA
barcelonines al si de la revista ONGC 2014. Mantenir aquesta
presència i aquests ponts amb la societat catalana és, doncs, un
objectiu ajustat per aquest any 2014.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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L'enfocament basat en drets humans i el dret a la ciutat a la política Anual
municipal de cooperació
INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC)
Pressupost: 15.000 €
Descripció del projecte: L'objectiu del projecte és promoure un EXTRAORDINÀRIA
model de cooperació al desenvolupament enfocat a la garantia,
protecció, respecte integral, consolidació i exercici efectiu dels drets
humans.
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Itineràncies Expo Palau Robert
ITINERÀNCIES

Anual
Pressupost: 2.106 €

Descripció del projecte: Durant el 2014 es van fer itineràncies de GEST. PROGRAMES
l’exposició en el marc del conveni signat entre l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament. A Barcelona, es va portar la campanya al districte
d’Horta Guinardó. Durant dos mesos es va mobilitzar alumnat i
professorat de centres educatius del districte, entitats i associacions
del barri i es van dur a terme diferents accions i taules rodones
vinculades a la campanya que pilotava sobre 4 drets fonamentals:
aigua, alimentació, salut i educació.
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Salut, drets i acció
MEDICUS MUNDI CATALUNYA

Anual
Pressupost: 37.145 €

Descripció del projecte: “Salut, drets i acció” és una campanya ORDINÀRIA
d'educació per al desenvolupament, què té per objectiu abordar els
diferents factors que impedeixen garantir el dret a la salut al món.
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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EDICIÓ, IMPRESSIÓ REVISTA SUD 19
MILLA FARGAS

Anual
Pressupost: 4.658 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Aprenentatge i servei com a eina de trasnfromació social vers la Anual
violència de gènere
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Pressupost: 3.500 €
Descripció del projecte: El present projecte vol ser una prova pilot en EXTRAORDINÀRIA
la qual a través de la metodologia d’aprenentatge i servei, els
estudiants de 3º i 4º d’ESO puguin aplicar els seus coneixements
curriculars en diferents matèries per a posar-los en pràctica en una
campanya de sensibilització amb la comunitat
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

La festa del comerç just
SETEM

Anual
Pressupost: 34.000 €

Descripció del projecte: La Festa del Comerç Just i la Banca ètica és EXTRAORDINÀRIA
una activitat educativa i lúdica promoguda per set organitzacions
catalanes que neix fa quinze anys amb l'objectiu de sensibilitzar i
informar la ciutadania catalana sobre les condicions del comerç
internacional i les seves conseqüències en els països del Sud.
Objectiu específic 4.1: 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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El cinema com a instrument de participació, sensibilització i Anual
dinamització social: 8a Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de
Catalunya
SODEPAU, SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU
Pressupost: 36.250 €
Descripció del projecte: El projecte consisteix en l'organització de la ORDINÀRIA
8a edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani. En el marc de la
qual també es realitzarà, la 2ª Trobada de Cineclubs de la
Mediterrània al centre Cívic La Sedeta. Ambdues activitats tenen com
a eix vertebrador les potencialitats del cinema com a mitjà de
sensibilització i educació i alhora com a element entorn del qual
impulsar la participació, dinamització i intercanvi social i cultural.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Una Escola amb Drets
UNICEF COMITÉ CATALUNYA

Anual
Pressupost: 50.000 €

Descripció del projecte: L'objectiu final d'aquest projecte és crear un EXTRAORDINÀRIA
model pilot d'orientacions, eines i bones pràctiques de com ha de ser
en la pràctica una escola amb drets, amb especial incidència sobre la
sensibilització, conscienciació i formació de tots els actors implicats.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Acaparament energètic: Cap a un nou model energèticde BCN que no Plurianual
generi anticooperació
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ
Pressupost: 40.000 €
Descripció del projecte: El programa té l’objectiu de promoure la ORDINÀRIA
projecció de la ciutat de Barcelona com a node central d'una xarxa
europea de diplomàcia ciutadana que lluita per un nou model
energètic europeu que sigui: sostenible localment; consistent amb els
objectius sobre canvi climàtic i conservació de la biodiversitat global; i
coherent amb les polítiques de respecte dels drets humans, de
promoció de la pau, de democratització i reducció de la pobresa al
Sud, particularment a la riba sud de la Mediterrània i Nigèria.
Objectiu específic 4.1 : 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.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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Reacciona
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Anual
Pressupost: 12.600 €

Descripció del projecte: El Projecte Reacciona és un projecte educatiu ORDINÀRIA
adreçat a joves de 3er i 4rt d'ESO, amb l'objectiu d'educar sobre
temàtiques de drets humans, cultura de pau, sostenibilitat i igualtat
de gènere.
Objectiu específic 4.2: 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

Junts
AMPA CEIP ANTAVIANA

Anual
Pressupost: 21.340 €

Descripció del projecte: Intercanvi entre escoles de BCN i la Xina, en ORDINÀRIA
reciprocitat, perquè nens/es, professors/es i famílies donin valor a la
cultura, llengua i tradicions pròpies, i d’altres; es dóna valor a la
multiculturalitat i la cultura de pau.
Objectiu específic 4.2: 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

Coneguem-nos junts i obrim camí a la tolerància. Coneguem i fem Anual
conèixer el Marroc.
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost: 9.000 €
Descripció del projecte: L’objectiu principal d’aquest projecte es ORDINÀRIA
avançar cap a una societat més tolerant, trencant prejudicis existents
sobre la immigració i en concret sobre la realitat marroquina.
Objectiu específic 4.2: 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

En la recerca del desenvolupament, fent visible la transformació
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Plurianual
Pressupost: 39.964 €

Descripció del projecte: Contribuir a potenciar l’educació per al ORDINÀRIA
desenvolupament, crítica i transformadora a la comunitat educativa
de Barcelona, tant en l'àmbit l’educació formal com no formal, per
facilitar la generació d’una ciutadania global i implicació activa en el
procés.
Objectiu específic 4.2: 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
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La Ruta del Tomàquet. Del Marroc a Holanda, amb parada a Anual
Barcelona. Repercussions sobre la Sobirania Alimentària
ASSOCIACIÓ "REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y
CULTURAS"
Pressupost: 37.250 €
Descripció del projecte: El projecte té per objectiu la generació d’una ORDINÀRIA
consciència critica respecte al model agroalimentari i les seves
repercussions negatives en el Nord i Sud, així com incrementar el
consum i la demanda de productes frescos locals, ecològics i de
temporada.
Objectiu específic 4.2: 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

Suport a la Xarxa de Comunicadors per al Desenvolupament finançat Anual
per la Comissió Europea
CASA DEL MÓN - CONFEDERACIÓ ONG
Pressupost: 20.000 €
Descripció del projecte: Aquest projecte forma part d'un programa a EXTRAORDINÀRIA
tres anys cofinançat per la Unió Europea que busca consolidar una
xarxa de comunicadors per al desenvolupament en tres regions
europees: Catalunya, Rhône-Alpes i Piamont. Es busca contribuir a la
millora de la qualitat informativa dels mitjans de comunicació
europeus i africans sobre la cooperació internacional, els ODM i les
temàtiques relacionades amb el desenvolupament i millorar l'impacte
que la comunicació de les ONG i els mitjans de comunicació poden
tenir sobre la conscienciació del públic europeu per augmentar la
seva mobilització en la lluita contra la pobresa i la promoció de
relacions més equitatives entre els països de món.
Objectiu específic 4.2: 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

Food Smart Cities for Development
COMISSIÓ EUROPEA MILÀ

Plurianual
Pressupost: 6.976 €

Descripció del projecte: Milano and Italy have been assigned the EXTRAORDINÀRIA
Universal Exhibition (Expo 2015) “Feeding the Planet, Energy for Life”.
This universal event offers the opportunity to share and give visibility
to experiences, projects and strategies aimed at feeding the planet
and assuring energy for life to future generations.
Objectiu específic 4.2: 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 Altres
altres
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Projecte de suport a les activitats de cooperació al desenvolupament, Anual
pau i drets humans i d’educació per al desenvolupament
desenvolupades pel Consell de la Joventut de Barcelona
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Pressupost: 40.000 €
Descripció del projecte: Els objectius d'aquests projecte son els de CONVENI
potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil de
Barcelona i els països del mediterrani, promoure l'enfortiment de
democràcies locals promovent la participació dels joves a la vida
política, difondre la realitat de l'associacionisme juvenil a la resta del
món i sensibilitzar a la ciutadania sobre les desigualtats Nord/Sud.
Objectiu específic 4.2: 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 Mediterrània
Barcelona

Educació per la Pau a través de l’Art. Projecte d’intervenció educativa Anual
en escoles dels barris de Sant Martí de Poble Nou, Sarrià- Sant Gervasi
i Vallcarca
CREART
Pressupost: 28.250 €
Descripció del projecte: Promoció de les finances ètiques en tres ORDINÀRIA
universitats de la ciutat de Barcelona.
Objectiu específic 4.2: 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

Barcelona conviu. Capacitació per la pau i la transformació de Plurianual
conflictes a l'espai públic i comunitari.
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Pressupost: 14.383 €
Descripció del projecte: El projecte pretén promoure la capacitació, ORDINÀRIA
l'intercanvi i la cooperació entre professionals que treballen en
l'atenció a la comunitat, així com entre veïnat actiu socialment, en
allò que fa referència a la transformació de conflictes i la promoció de
la cultura de pau en l'espai públic i comunitari, des de la perspectiva
de l'educació per la pau conflictual.
Objectiu específic 4.2: 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
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Suport a les publicacions Anuari Processos Pau 2014 i Informe Alerta Anual
2014
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Pressupost: 30.000 €
Descripció del projecte: El projecte consisteix en l’elaboració i la EXTRAORDINÀRIA
difusió de dues publicacions anuals: “Alerta! Informe sobre conflictes
i construcció de pau” i “Anuari de processos de pau”, alhora que
pretén enfortir la reflexió acadèmica al voltant de com les ciutats
poden ser actors impulsors de la construcció de la pau i com poden
convertir-se en escenaris privilegiats per a la promoció de la cultura
de la pau i per a la transformació dels conflictes armats.
Objectiu específic 4.2: 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 Altres
Barcelona

En la recerca del desenvolupament, lleure i transformació
ESCOLA LLIURE EL SOL

Plurianual
Pressupost: 32.096 €

Descripció del projecte: En la recerca del desenvolupament, lleure i ORDINÀRIA
transformació és un projecte que busca la incorporació de l’educació
per al desenvolupament en els processos normatius de l’educació
formal i no formal, per generar persones amb consciència de
ciutadania global
Objectiu específic 4.2: 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

El gènere com a condicionant en l’accés a la salut i als medicaments al Anual
món
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost: 28.150 €
Descripció del projecte: El projecte consisteix en ampliar els ORDINÀRIA
continguts i els materials del Portal AME (finançat per l’Ajuntament
de Barcelona i l’ACCD), amb el desenvolupament de quatre activitats
principals centrades en el condicionat de Gènere en salut, per tal de
sensibilitzar sobre com afecta a la desigualtat en l’accés a la salut i a
l’accés als medicaments en les dones al món.
Objectiu específic 4.2 : 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
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Premi Internacional Alfons Comín 2014
FUNDACIO ALFONSO COMÍN

Anual
Pressupost: 13.000 €

Descripció del projecte: El Premi Internacional Alfons Comín, vol EXTRAORDINÀRIA
posar de manifest situacions límits i injustes, i a la vegada fer un
reconeixement públic a persones o col·lectius compromesos en la
tasca de construir un món més just. Aquesta iniciativa té un caràcter
excepcional donat que es tracta d’una proposta singular, d’interès
públic i social.
Objectiu específic 4.2 : 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

X Lliurament de Medalles de la Fundació Internacional Olof Palme en Anual
defensa dels drets humans, la cooperació internacional i la pau.
FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME
Pressupost: 5.000 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu específic 4.2: 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 per la Pau: abolim les armes nuclears
FUNDACIO PER LA PAU - FUNDIPAU -

Anual
Pressupost: 25.000 €

Descripció del projecte: El projecte pretén apropar, sensibilitzar i EXTRAORDINÀRIA
mobilitzar la població barcelonina sobre la necessitat de salvar les
futures generacions del flagell de les armes nuclears.
Objectiu específic 4.2: 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
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Hunger is no game: eradicar la fam o arrelar-la
FUNDACIO PRIVADA QUEPO

Plurianual
Pressupost: 29.797 €

Descripció del projecte: El projecte "Hunger is no game" investigarà ORDINÀRIA
les qüestions estructurals entorn al dret a l'alimentació i la seva
vulneració a la zona del Sahel, per tal de desenvolupar eines i accions
audiovisuals i periodístiques que permetin sensibilitzar, treballar i
avançar en la eradicació d’aquest problema.
Objectiu específic 4.2: 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

Suport a les activitats de la Fundació Solidaritat Universitat de Anual
Barcelona per a l’educació per al desenvolupament, la pau i els drets
humans
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Pressupost: 53.000 €
Descripció del projecte: Fomentar l’articulació curricular de CONVENI
l’educació pel desenvolupament, la pau i els drets humans, en el
batxillerat i en els estudis universitaris, mitjançant la consolidació a la
ciutat de Barcelona d’aquesta xarxa educativa de recerca en temes de
ciutadania global, en la que hi participin centres de secundària, entitats
i serveis municipals, i la Universitat de Barcelona.
Objectiu específic 4.2: 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

IMPLICA´T (Projecte d´educació a la solidaritat, iniciació al voluntariat Anual
i a la cooperació)
FUNDACION ADSIS
Pressupost: 30.000 €
Descripció del projecte: Consisteix a iniciar i acompanyar processos ORDINÀRIA
que realitzen alumnes dels últims anys d'ESO. A partir de tallers molt
dinàmics de sensibilització sobre les diferències Nord-Sud, i
presentant-los la solidaritat com a alternativa, es repta els joves que
vulguin participar, a recolzar un projecte de cooperació.
Objectiu específic 4.2: 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
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Llaurant Barcelona. L´agricultura urbana en el marc de la Sobirania Plurianual
Alimentària
GRAIN, FUNDACIO PRIVADA
Pressupost: 39.544 €
Descripció del projecte: El projecte investigarà i analitzarà -prenent ORDINÀRIA
com exemple la Ciutat de Barcelona- les claus per a que les ciutats,
mitjançant iniciatives alternatives de producció i comercialització
d'aliments a escala local, puguin impulsar el seu teixit social i
econòmic amb pràctiques ambientalment sostenibles, per al benefici
d'un perfil ampli de ciutadania.
Objectiu específic 4.2 : 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

ApS per afavorir la cohesió social entre diferents col·lectius al barri Anual
del Congrés
INTERED CATALUNYA ONGD
Pressupost: 10.000 €
Descripció del projecte: El present projecte pretén implementar una ORDINÀRIA
proposta d’Aprenentatge-Servei amb l’objectiu d’afavorir la cohesió
social al barri del Congrés de Barcelona.
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

Educació i sensibilització per un desenvolupament humà integral i Plurianual
solidari
JUSTICIA I PAU
Pressupost: 20.000 €
Descripció del projecte: Actuacions d’educació, difusió i CONVENI
sensibilització entorn les problemàtiques que pateixen els països
amb els índexs més baixos de desenvolupament humà (IDH).
Objectiu específic 4.2 : 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

INFRAESTRUCTURA ACTE DE LA COMISSIÓ D'AJUDA AL REFUGIAT
LA LLAUNA

Anual
Pressupost: 1.223 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu Específic 4.2: 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
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Comunicació i Periodisme per la pau i la transformació social
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

Anual
Pressupost: 23.395 €

Descripció del projecte: El projecte Comunicació i Periodisme per la ORDINÀRIA
pau i la transformació social pretén fomentar l'enfocament de la
Cultura de la Pau en el món de la comunicació per millorar les
estratègies de cobertura dels conflictes socials i la comprensió de les
causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats i la
violència.
Objectiu específic 4.2 : 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

Posa la teva xinxeta a Pam a Pam!, construeix el teu mapa de consum Anual
responsable
SETEM
Pressupost: 8.498 €
Descripció del projecte: “Posa la teva xinxeta a Pam a Pam!, ORDINÀRIA
construeix el teu mapa de consum responsable” és una iniciativa per
tal de sensibilitzar sobre el consum responsable i l’Economia Social i
Solidària a tota la comunitat educativa de l’IES Montjuïc.
Objectiu específic 4.2: 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

Pam a Pam, el mapa de l’economia solidària de BCN
SETEM

Plurianual
Pressupost: 39.240 €

Descripció del projecte: Pam a Pam, el mapa de l’economia solidària ORDINÀRIA
de BCN és un pas endavant, una ampliació a tots els sectors de
l’economia solidària de l’actual mapeig col•laboratiu que mostra els
punts de consum responsable dels sectors roba, alimentació i banca.
Objectiu específic 4.2: 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

Serveis d'organització de l'agenda i acompanyament visita a Anual
Barcelona d'en Jovan Divjiak, premi ICIP constructors de pau 2013
TASCA-PROJECTES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Pressupost: 3.630 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu específic 4.2: 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
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ELABORACIÓ DEL GUIÓ DEL DOCUMENTAL "CIUDADES PARA LA VIDA"
WHAT'S UP DOC

Anual
Pressupost: 21.700 €
GEST. PROGRAMES
Objectiu específic 4.2: Accions a curt termini per donar a conèixer alguns aspectes de la
realitat, denunciar, qüestionar idees, creences o valors preconcebuts a través de la informació
i de la identificació afectiva.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Guió, idea i conceptualització del documental "Sin Miedo"
ACTEON (EMPRESA)

Anual
Pressupost: 10.000 €
GEST. PROGRAMES
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

Contribució al procés de pau a Colòmbia mitjançant el suport a la Anual
Taula Catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia
ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA COLOMBIA
Pressupost: 35.000 €
Descripció del projecte: Aquest projecte té com a objectiu la EXTRAORDINÀRIA
contribució des de Barcelona i Catalunya al procés de pau a Colòmbia
mitjançant el finançament de l'oficina TÈCNICA i les activitats que
desenvolupa la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colombia.
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

Suport a les activitats impulsades per la Federació Catalana d’ONG Plurianual
per la pau, els drets humans i el desenvolupament
CASA DEL MÓN - CONFEDERACIÓ ONG
Pressupost: 175.900
€
Descripció del projecte: Treballar per fomentar una cultura de pau CONVENI
per dotar a la societat civil catalana de veu pròpia per la defensa dels
Drets Humans i per incidir en favor de la justícia social i l’equitat arreu
mitjançant una cooperació transformadora.
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
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Conveni amb el fons català de cooperació al desenvolupament (fccd), Plurianual
d’acord amb els objectius i prioritats de la direcció de serveis de
solidaritat i cooperació internacional
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Pressupost: 77.600 €
Descripció del projecte: El Fons Català de Cooperació per al CONVENI
Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments
catalans i altres organitzacions públiques (diputacions, consells
comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu
pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de
solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
Institucionalment, és l’agència de cooperació dels municipis de
Catalunya.
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 Mediterrània
Barcelona

Formació a entitats en aprenentatge i servei
FUNDACIO JAUME BOFILL

Anual
Pressupost: 16.311 €

Descripció del projecte:
GEST. PROGRAMES
Curs de formació, 4 sessions de formació teòric-pràctiques, amb
metodologia participativa, enfocades a l’aprofundiment conceptual i
el disseny de projectes. Assessorament a 3 entitats per desenvolupar
projectes d’aprenentatge servei.
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

SUPORT A LES JORNADES LLAURANT BARCELONA
REVISTA SOBIRANIA ALIMENTARIA

Anual
Pressupost: 880 €
GEST. PROGRAMES
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
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PROJECTES I ACCIONS D'EPD I SENSIBILITZACIÓ
DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ

Anual
Pressupost: 48.707 €

Descripció del projecte: Fomentar i donar suport a les accions de GEST. PROGRAMES
sensibilització i educació pel desenvolupament que duen a terme les
entitats a nivell de barri amb actors del territori a través dels
districtes de la ciutat.
Objectiu específic 4.3: 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
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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 altres ajuntaments i institucions municipals
Medellín WUF / CIDEU. Equador PNUD
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost: 3.889 €

Descripció del projecte: Assistència de l’ajuntament de Barcelona al ASSIST. TÈCNICA
fòrum urbà mundial organitzat per ONU habitat i a la reunió del
PNUD al programa I-STEPS Equador.
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Delegació de Ciutats Educadores per a América Latina – Programa de Plurianual
formació en Ciutats Educadores i Governança Local
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO
Pressupost: 17.600 €
Descripció del projecte: Barcelona ha apostat per formar part de les CONVENI
diferents estructures, xarxes i organitzacions que les ciutats han
establert, assumint-ne a més un lideratge reconegut i acceptat, i la
seva ciutadania ha mostrat un compromís envers la denúncia i la lluita
contra la injustícia i la pobresa i el foment de la pau, elements que
han impulsat el disseny d’una política municipal de cooperació per al
desenvolupament que reflecteixi aquest sentiment.
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Amèrica
Rosario

Per i per a la solidaritat. Iniciatives Metropolis.
METROPOLIS

Anual
Pressupost: 15.000 €

Descripció del projecte: El projecte té l’objectiu de formar a personal EXTRAORDINÀRIA
professional en la reutilització i adaptació de pròtesis i ortesis a
l’Àfrica Occidental, en el Centre Don Orione de discapacitats a Costa
d’Ivori.
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Àfrica
Abidjan
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AL-UE. Centre Històric i Badia de L'Havana. Gestió integral Plurianual
participativa i sostenible per al desenvolupament local.
OFICINA DE L'HISTORIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH
Pressupost: 68.501 €
UE
Descripció del projecte: El projecte té dos objectius bàsics:
CONVENI
1) Realitzar el Pla de reconversió urbanística de la Badia de l'Havana
i el seu entorn BPM +ZA (Bien Patrimoni Mundial i Zona de
Amortiguamiento)
2) Desenvolupament del projecte cultural de l'equipament II Cabo
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

Col·laboració amb entitats
Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Plurianual
Barcelona
CREACIÓN POSITIVA
Pressupost: 40.000 €
Descripció del projecte: El projecte te com objectiu crear les ORDINÀRIA
condicions per una participació conscient i activa en l'agenda global
de desenvolupament dels principals actors socials i governamentals
de Barcelona que tracten en les seves agendes locals temes vinculats
a Cairo+ 20 : Salut i Drets Sexuals i Reproductius (DSiR): les xarxes
socials mes actives en matèria de salut i DSiR (18) i els principal
representants municipals i politics de Barcelona que treballen
aquestes temes
Objectiu específic 5.1 : 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 (CIB). Ciutats i Governs Anual
Locals Units (CGLU)- Working Group
VNG INTERNACIONAL
Pressupost: 10.000 €
Descripció del projecte: El Grup de Treball té per objectiu donar EXTRAORDINÀRIA
continuïtat al intercanvi de coneixement i pràctiques en els
programes MIC/ACB per millorar la qualitat del treball, coordinar
activitats i programes amb l'objectiu d'evitar el solapament i la
duplicitat d'esforços.
Objectiu específic 5.1 : 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
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Quota Anual Participació FCCD
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Anual
Pressupost: 7.200 €

Descripció: Quota anual per al finançament de projectes comuns per EXTRAORDINÀRIA
a l’exercici 2015 segons l’Assemblea General de Socis, celebrada a
Valls el 13 d’abril de 2002
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Suport als projectes de l’Institut de Salut Pública Global de Barcelona
ISGLOBAL

Plurianual
Pressupost: 250.000
€
Descripció del projecte: El model de ciutat i d’autoritat local que les CONVENI
xarxes de ciutats plantegen es caracteritza per, entre d’altres, la
promoció de polítiques públiques per donar resposta a problemes de
dimensions globals, però amb clares repercussions locals; la presència
d’un moviment ciutadà actiu i compromès que exigeix a les seves
autoritats actuacions conseqüents amb els reptes plantejats; i un
sistema de relacions basat en la creació de xarxes municipals i de
compromisos ciutat a ciutat que, al seu torn, estableixen relacions i
compromisos amb les entitats supra-estatals.
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Mine field clearance operations in Western Sahara
Anual
SERVEI DE LES NACIONS UNIDES D'ACTIVITATS RELATIVES A LES
MINES (UNMAS)
Pressupost: 50.000 €
Descripció del projecte: La finalitat de la intervenció a subvencionar EXTRAORDINÀRIA
és reduir l’amenaça i impacte de les mines i altres explosius
romanents de guerra i d’aquesta manera salvar vides a partir de la
detecció i desminatge en la zona est del mur, principalment a Tifariti i
Mehaires.
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Mediterrània
Altres
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Aportació Activitats GUNI - UPC
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - GUNI

Anual
Pressupost: 5.000 €

Descripció del projecte: Suport a la iniciativa Global University EXTRAORDINÀRIA
Network for Innovation sobre el paper de les universitats a nivell
internacional en el compliment dels Objectius del Mil·lenni portada a
terme per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i gestionada
des de la gerència de cultura, coneixement i innovació
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

Assistència al congrés de CIDEU i al WUF7 - Medellín (Fòrum Urbà Anual
Mundial) del 3 a l'11 d'abril de 2014 i a la reunió de treball del grup de
cooperació descentralitzada del PNUD a Quito
VIATGES, CONGRESSOS I REUNIONS DE TREBALL 2014
Pressupost: 3.264 €
ASSIST. TÈCNICA
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, pau i drets humans.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

Conveni amb el patronat catalunya món – consell de diplomàcia Plurianual
pública de catalunya (pcm-diplocat), d’acord amb els objectius i
prioritats de la direcció de serveis de solidaritat i cooperació
internacional
CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT)
Pressupost: 28.414 €
Descripció del projecte: La ciutat de Barcelona ha apostat per formar CONVENI
part de les diferents estructures, xarxes i organitzacions que les
ciutats han establert, on es potencien accions orientades a
l’intercanvi d’experiències i de coneixements, de bones pràctiques,
formació, capacitació i suport a processos de transparència i
concertació, tal i com es recull en el seu Pla Director de Cooperació
Internacional (2013-2016).
Objectiu específic 5.3: Promoure el diàleg i les sinèrgies amb les Administracions públiques
catalanes, en especial la Generalitat de Catalunya ; la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb el
govern de l’E
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
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Objectiu Estratègic 6: Consolidar les capacitats d’Acció Humanitària amb relació al valor
afegit de l’Ajuntament de Barcelona.
Col·laboració amb entitats
Vacances en pau 2014
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE SAHRAUI

Anual
Pressupost: 22.000 €

Descripció del projecte: Aquest projecte, on famílies catalanes EXTRAORDINÀRIA
acullen durant els dos mesos d’estiu als infants sahrauís, pretén
donar-los la possibilitat de tenir un altre imatge del món, diferent a la
que els mostra la realitat quotidiana dels Campament de Refugiats i
sobretot, apartar-los de la seva realitat per a viure’n una de millor.
Objectiu específic 6.1: 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.
Zona Geogràfica Mediterrània
Barcelona

Formació de Voluntaris i acompanyament dels afectats en les Anual
inundacions de BiH
ASSOCIACIÓ CITY TO CITY DISTRICTE 11
Pressupost: 54.000 €
Descripció del projecte: L’Associació City to City Districte 11 té un EXTRAORDINÀRIA
conveni de col•laboració amb l’Associació Obradovanje Gradi BiH, i
treballen per desenvolupar projectes conjunts a BiH i d’altres països
del Balcans.
Objectiu específic 6.1 : 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.
Zona Geogràfica Altres
Olovo - Maglaj

Apoyo de emergencia en WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) para Anual
las familias afectadas por el conflicto israelí en la Franja de Gaza
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Pressupost: 75.000 €
Descripció del projecte: La finalitat de la intervenció a subvencionar EXTRAORDINÀRIA
és donar continuïtat a les tres respostes d’ACF en curs: 1) un
programa de distribució de tancs d’emmagatzematge d’aigua potable
a 1.000 famílies beneficiaries i camions d’aigua per a l’aigua
domèstica, 2) un programa de distribució de tancs
d’emmagatzematge d’aigua domèstica de 1.000 litres i distribució
d’aigua domèstica amb camions cisterna, i 3) un programa de
distribució de 1.500 tancs d’emmagatzematge d’aigua de 1.000 litres.
Objectiu específic 6.1 : 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 Mediterrània
Cisjordània-Gaza
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Donar suport a accions humanitàries destinades a la prevenció de Plurianual
conflictes, a la reparació de les víctimes, la reconciliació, i accions de
manteniment de la pau
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR
Pressupost: 75.000 €
Descripció del projecte: a)Projecte d’educació pel desenvolupament: CONVENI
“L’aula i el lleure per la transformació social: Incidint en la millora de
les capacitats locals d’acollida de refugiats/des”.
b)Projecte d’acció humanitària: “Integració de refugiats/des a les
ciutats de Goma i Kinshasa (República Democràtica del Congo): Accés
a serveis de qualitat.
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 Àfrica
Altres

Suport psicosocial per a les víctimes de l'operació "Protective Edge" a Anual
la Franja de Gaza
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Pressupost: 75.000 €
Descripció del projecte: La finalitat de la intervenció a subvencionar EXTRAORDINÀRIA
és donar suport psicosocial a cadascun dels Refugis d’emergència que
s’han designat i el reforç de l’atenció psicosocial a les escoles de tota
la Franja de Gaza durant quatre mesos un cop hagin cessat les
hostilitats.
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
Cisjordània-Gaza

Articulació d’una estratègia de gènere municipal per a la restitució de Anual
drets de les víctimes de violència sexual
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost: 60.000 €
Descripció del projecte: La finalitat del projecte a subvencionar és EXTRAORDINÀRIA
l’enfortiment de les capacitats de l’assistència sanitària local en
matèria de violència sexual i VIH-Sida, situacions que afecten amb
major incidència a dones i nenes.
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 Àfrica
Altres
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Defensors de Drets Humans en Acció: potenciació de les capacitats i Anual
eines de la societat civil i autoritats locals de Betlem, Bil'in, Nabi Saleh
i Ramallah (Cisjordània) per garantir el dret de llibertat d'expressió i
assamblea pacífica del poble palestí.
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Pressupost: 59.624 €
Comitès de resistència popular (PSCC)
Descripció del projecte: El projecte “Defensors de Drets Humans en ORDINÀRIA
Acció” pretén contribuir a la protecció del dret a la llibertat
d’expressió i assemblea i reunió pacífica a través de la creació d’un
sistema d’alerta i resposta temprana format per un observatori sobre
violacions de drets humans i una unitat de comunicació.
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 Mediterrània
Gaza

Intervencions de suport psicològic en situacions de catàstrofe natural Anual
o conflicte
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Pressupost: 15.000 €
Descripció del projecte: Pallassos sense Fronteres treballa amb EXTRAORDINÀRIA
pallassos i altres artistes per a millorar la situació emocional de la
infància en camps de refugiats i zones en conflicte utilitzant les arts
escèniques i la comicitat del pallasso.
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 Estructural
Altres

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
Suport a iniciatives de formació i acompanyament en la recerca de Anual
finançament europeu per a ONG de Barcelona
CIEMEN -CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES
ÈTNIQUES I LES NACIONS
Pressupost: 40.087 €
Descripció del projecte: A partir dels resultats en el projecte “Xarxes EXTRAORDINÀRIA
de coneixement i mecanismes de finançament a l'UE”, aquest
projecte vol aprofundir en els processos i mecanismes teòrics i
pràctics d’accés a l'entramatt polític,institucional i econòmic d'Europa
i l'Unió Europea des de la realitat, capacitat i perspectiva del sector de
la cooperació barceloní i català en general, i de totes les
organitzacions que treballen en l'àmbit internacional.
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
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