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ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2015

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
Biblioteques: intercanvi de les xarxes de Bibloteques de Medellín i Pluriennal
Barcelona (2014-2017)
ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Pressupost:
17.678,30 EUR
Descripció del projecte: El projecte inclou les diferents activitats ASSIST. TÈCNICA
d'intercanvi tècnic 2014-2015 entre les quals s'inclouen:
- Intercanvi tècnic dels professionals de la xarxa de biblioteques.
- Participació de Medellín a Kosmopolis.
- Relacions ambn els responsables de la Secretari de Cultura de
Medellín
- Triangulació xarxa de biblioteques: Cali-Medellín-Barcelona
El programa de 2016-2017 inclou també la sistematització de
l'experiència d'intercanvi.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
Exposició: portes de Barcelona
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Pluriennal
Pressupost:
EUR

12.000

Descripció del projecte: L'objectiu és reforçar la programació cultural EXTRAORDINÀRIA
de l'espai Barcelona-Havana de l'Havana
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

2

Programa de Millora de la Gestió, la Salubritat i la Seguretat Pluriennal
Alimentària als Mercats Municipals
AJUNTAMENT DE MAPUTO
Pressupost:
47.036,76 EUR
Descripció del projecte:
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
Assistència Tècnica Gaza. Control de Avingudes, Aigua i Sanejament. Pluriennal
Sistemes Tous de Gestió, Tractament i reompliment d'Aqüífers
AJUNTAMENT DE GAZA
Pressupost:
EUR

998,84

Descripció del projecte: In the last years different projects related to ASSIST. TÈCNICA
WASH has been funded by Barcelona Municipality Development Fund
to the NGO “Action Against Hunger” in the Gaza Strip. At the same
time, the Municipal Cooperation Fund for Development has
established a Water Working Group, with the support of the NGO,
“Engineers without Borders”. During this period we’ve been following
with a high interest the evolution of all these works in Barcelona and
in Gaza Strip. Barcelona has also a special relation with Gaza
Municipality as a twins cities since 1998, and many activities, projects
and technical assessments has been carried out in the last decade.
Following these activities, and in coordination with the NGO’s,
institutional Catalan actors and GWOPA in Barcelona, we have
discovered that exist in Barcelona and Catalonia some experiences
and technical solutions that can be useful or inspiring for experts in
Gaza Water Operators and Management bodies. We talk about
Bioengineering Water Treatment Systems for rural and urban areas,
Rainwater Infiltration and flood prevention Systems, urban drainage,
and also monitoring, recovery and aquifer protection policies. Also
good experiences have been implemented in Barcelona City related
to alternatives water resources for urban uses and water-use
efficiency policies. As a result of this works and the accumulated
knowledge, we have decided to offer the possibility to initiate a
technical exchange process between experts in the Metropolitan
Barcelona and Catalonia and managers and expert from the Gaza
Strip and Palestinian Authority.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o
sistemes de garantia.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

3

Conveni Ajuntament de Nablus. Suport al Departament de Bombers Anual
de la ciutat de Nablus
AJUNTAMENT DE NABLUS
Pressupost:
16.850,41 EUR
Descripció del projecte:

CONVENI

Àmbit de treball 20154:
Augment de les capacitats tècniques de treball i prevenció del
Department de Bombers de la ciutat de Nablus . Intercanvi tècnic
entre els Departaments de Bombers de la Ciutat de Nablus i
Barcelona.
Actors: Bombers de Barcelona, Bombers de Nablus. Ajuntament de
Barcelona, Ajuntament de Nablus. Comunitat Palestina de Catalunya.
Recollint i donant continuïtat als treballs de col•laboració iniciats des
de 2013 entre la Comunitat Palestina de Catalunya I el Departament
de Bombers de Nablus, i que han estat finançats per l’Ajuntament de
Barcelona, el present acord preveu engegar un procés d’intercanvi i
de formació entre els dos ajuntaments, i concretament entre els seus
departaments de Bombers.
En el marc d’aquest projecte, ja s’han portat a terme diverses
reunions de coordinació (14/11/2014 - 2/02/2015) entre Bombers de
Barcelona, l’Àrea de Cooperació Internacional i la Comunitat
Palestina. En aquestes reunions s’ha decidit, encabir en el procés als
bombers que de manera individual i professional havien participat
dels projectes anteriors, i aprofitar la seva experiència prèvia a Nablus
per avançar en la fase de diagnòstic i coneixement de la realitat i les
necessitats del servei a Nablus.
Una altra de les conclusions de les reunions és, que el procés
d’acompanyament es centrarà en l’intercanvi d’experiències i
transmissió de coneixements, tot i que si el procés ho requereix
s’estudiarà la forma.
En aquest sentit, tota la informació prèvia, tant documental com
personal, ha estat tractada e incorporada al procés pels responsables
de Bombers de Barcelona. En aquest sentit, i tot i la informació
existent, s’ha decidit dedicar el primer any del procés, primer a portar
a terme formacions ja identificades en els projectes anteriors, i
dissenyar i concretar el procés d’acompanyament al Departament de
Bombers en els propers 3 anys.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

Col·laboració amb l’Alcaldia de Dakar en el marc del partenariat amb Anual
Milà
ALCALDIA DE DAKAR
Pressupost:
EUR

5.000

Descripció del projecte: Identificació d’intervencions.
ASSIST. TÈCNICA
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Dakar
Col·laboració en el marc del protocol entre l’Alcaldia de Rabat i Lió
ALCALDIA DE RABAT

Anual
Pressupost:
EUR

1.000

Descripció del projecte: Intercanvi sobre planificació estratègica ASSIST. TÈCNICA
urbana
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Marroc - Diversos municipis
Assistència tècnica en el marc del protocol de col·laboració. Centres Anual
de Proximitat.
ALCALDÍA DE TETUAN
Pressupost: 2.581,58
EUR
Descripció del projecte: Assessorament en la posada en marxa dels ASSIST. TÈCNICA
Centres de Proximitat (espais associatius, centres cívics,
biblioteques,...)
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan
Enfortiment capacitats municipals
ALCALDIA DE TANGER

Anual
Pressupost:
EUR

3.000

Descripció del projecte: Acompanyament en el desplegament de ASSIST. TÈCNICA
polítiques de participació ciutadana i de gestió d'espais municipals
dedicats a les associacions.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

2

Triangulació Medellín-Havana-Barcelona 2015-2016
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Pluriennal
Pressupost:
1.873,05 EUR
Descripció del projecte: Amb l'objectiu de fomentar la relació entre ASSIST. TÈCNICA
ciutats, i confirmat l’interès de les tres ciutats, es preveu realitzar la
reunió pendent a Medellín al 2016.
Les àrees d’interès identificades són:
Intercanvi sobre les polítiques i instruments de planificació
urbana inclusiva.
SIG. Organització de las bases de dades cartogràfiques,
alfanumèriques y de imatge, integrades en un Sistema d’ Informació
Territorial.
Gestió de l’espai públic i el paisatge Urbà.
Programa de biblioteques.
Model d'internalització i cooperació de les ciutats. Enfocament
basat en els drets humans i la justícia global.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica
Amèrica
L'Havana-Medellín
AL-UE. Badia de L'Havana. Acompanyament del la definició del pla Pluriennal
estratègic de la zona portuària a L'Havana.
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH
Pressupost: 8.193,15
EUR
Descripció del projecte: Taller d'intercanvi d'experiències sobre la ASSIST. TÈCNICA
transformació urbana de la zones portuàries en el marc del pla de
transformació de la badia de l'Havana i la seva àrea d'influència.
L'activitat està vinculada al projecte de l'UE-Al en el que també està
implicat l'Ajuntament de Barcelona. L'activitat es va realitzar al gener
2015.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o
sistemes de garantia.
Zona Geogràfica
Amèrica
L'Havana
Assistència Tècnica.Rehabilitació Zona Centre. Atenció NNA VVS
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Pluriennal
Pressupost: 5.117,11
EUR
Descripció del projecte: Assessorar amb la implicació de l'Àrea de ASSIST. TÈCNICA
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. Es
planteja posar en marxa una primera experiència a la comuna 10 del
Municipi de Medellín.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
3

MOU Ajuntament de Saida
AJUNTAMENT DE SAIDA

Pluriennal
Pressupost:
EUR

23.000

Descripció del projecte: L'objecte de l'acord és posar en marxa un CONVENI
programa de cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Saida per a fomentar el desenvolupament
institucional, la modernització de l’administració i la millora de la
gestió de serveis bàsics, així com col•laborar en el desenvolupament
tecnològic que ajudi a incrementar el benestar dels ciutadans
d’ambdues ciutats. Ambdues ciutats es comprometen a posar en
marxa, com objectiu principal d’aquest memoràndum, els projectes
que es considerin d’interès mutu, fent servir de referència el Pla
d’Acció de Desenvolupament Urbà de Saida.
Àrees de Col•laboració
Les àrees de col•laboració inclouen les accions de formació e
intercanvi que s’han dut a terme fins ara, detallades més tard en
projectes específics. Totes les àrees de col•laboració especificades en
aquest article han estat han estat prioritzades entre Barcelona i Saida,
i totes elles són prioritats en la Estratègia de Desenvolupament Urbà
de Saida, com a resultat de l’assistència de MedCités.
Les àrees de col•laboració i les accions de formació e intercanvi
estaran relacionades amb les següents àrees:
•
Gestió i tractament de l’espai públic, el paisatge i les àrees
verdes
•
Promoció de programes i projectes d’intercanvis d’estudiants
entre les Universitats de Barcelona i de Saida.
•
Assistències Tècniques i Projectes relatius a la Reutilització de
l’Aigua de pluja recollida tant a nivell de carrers com des de terrats de
la ciutat. En aquest àmbit es podrien proposar activitats i projectes
Sud-Sud en el marc de la Xarxa MedCités.
•
Acompanyament als seus Programes per Emprenedors per als
residents amb activitats relacionades amb el sector turístic i millora
de les activitats turístiques urbanes.
•
Acompanyament i Assistència Tècnica en el projecte de
Rehabilitació i Remodelació del Port de Pescadors de Saida.
•
Desenvolupar un Observatori de Desenvolupament Urbà de
Saida
•
Projectes d’Energies Renovables i Sostenibles.
•
Projectes relacionats amb joventut, ja sigui salut, educació,
esports o Culturals. Especialment en aquest àmbit es podran proposar
projectes Sud-Sud.
En tots aquests àmbits i en el marc de la Xarxa MedCités, es podran
proposar projectes Sud-Sud. Ambdós ajuntaments acordaran un pla
de treball anual amb els temes i activitats a portar a terme.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Saida
4

Projecte Xarxa MedCites. ENFORTIMENT DELS GOVERNS LOCALS DE Anual
TUNÍSIA EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS (GeDe-Tun)
MEDCITÉS - AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Pressupost:
EUR

70.000

Descripció del projecte: Aquest projecte s’inscriu dins de l’activitat de EXTRAORDINÀRIA
la xarxa MedCités, creada el 1991 amb l’objectiu de promoure el
desenvolupament urbà sostenible i l’enfortiment dels governs locals a
la regió Mediterrània.
La xarxa Medcités, directament o a través dels municipis que la
integren, ha participat en un nombre important de projectes de
residus aportant propostes i experiència als seus municipis. Entre
aquests es poden significar els projectes GODEM, GEDUM, ambdós
amb socis tunisians, i projectes concrets a Al Fayhaa, Limassol,
Alexandria, etc. A més a més, el Pla d’Actuació Metropolità del 20112015 reconeix la xarxa MedCities, com a instrument vàlid de relació i
cooperació de polítiques urbanes de gestió sostenible i dels residus,
que aporta un coneixement acumulat en el camp de la sostenibilitat a
la Mediterrània.
Objectius i resultats esperats del projecte
Objectiu general:
Reforçar les capacitats i el rol dels governs locals de Tunísia en la
provisió de serveis públics locals vinculats a la gestió de residus, i en la
salubritat del medi ambient urbà.
Objectius específics:
•
Donar suport a la implementació dels plans comunals de
gestió de residus a dues ciutats de Tunísia, com a eines de planificació
sectorial per a la intervenció municipal.
•
Millorar les capacitats tècniques dels equips municipals en la
gestió eficaç de residus
•
Intercanviar experiències i coneixements en la gestió eficaç de
residus, en el context de la xarxa MedCités
•
Sensibilitzar a la ciutadania sobre els aspectes
mediambientals relatius a la gestió dels residus
Resultats esperats del projecte:
Desenvolupar accions per la revisió i actualització dels plans
comunals de gestió de residus (PCGD) de Bizerte i Kairouan
Implementació de dos projectes locals de millora de la gestió
de residus
Organització d’un seminari de capitalització de les
experiències del projecte i de transferència a altres ciutats de la xarxa
MedCités
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Líban - Diversos municipis

5

Laboratori de modelització virtual de la ciutat a l'Havana. UPC
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Pluriennal
Pressupost:
19.100,29 EUR
CONVENI

Descripció del projecte:
El projecte pretén ampliar la capacidat tecnológica de l'OHCH par a
donar serveis i crear productes innovadors aplicat a la preservació
del patrimoni, la museografia i planificació urbana.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
Mercats. Conferència mercats públics
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost: 950,81
EUR
Descripció del projecte: Participación de Medellín en el congrés amb ASSIST. TÈCNICA
la ponència: "Mercados Campesinos"
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
Projecto de Gestão de Mercado e Feiras. Base de Dades de la DMF
AJUNTAMENT DE MAPUTO

Anual
Pressupost:
19.872,93 EUR
Descripció del projecte: El Programa de Millora de la Gestió dels EXTRAORDINÀRIA
Mercats Municipals, i de la Seguretat dels Aliments a la ciutat. En
aquest programa acompanyen a nivell tècnic l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona (IMMB) i l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB).
És en el marc d’aquestes activitats que es presenta aquest projecte,
en el disseny del qual han participat tècnics i experts d’ambdues
ciutats, i que suposa la primera concreció del Programa d’intercanvi
en eines i metodologies que permetran una millora sensible, en
aquest cas, de la gestió dels mercats municipals de Maputo.
El projecte preveu construir i posar en marxa la Base de Dades de la
Direcció i posar-la en marxa en una primer fase al Mercats Central de
Maputo, per després estendre-la al nou mercat de Peix i el mercat
majorista de Zimpeto en una segona fase. Un cop finalitzat el
projecte, Maputo disposarà d’una Base de Dades de gestió
professional i amb la maquinària i formació adequada pel seu
correcte funcionament. El projecte serà acompanyat pels tècnics de
l’IMMB, que monitoritzaran la implementació del projecte i a
acompanyaran en les formacions i posada en marxa de la Base de
Dades a Maputo.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
6

Protocol d'Amistat i Cooperació entre Barcelona i Saida
AJUNTAMENT DE SAIDA

Pluriennal
Pressupost: 2.592,92
EUR

Descripció del projecte: L’any 2013 els ajuntaments de Barcelona i PROTOCOLS
Saida (Líban) van començar a treballar conjuntament en el marc d’un
projecte europeu liderat per la Xarxa de Ciutats MedCites (AMB),
concretament el “Mediterranean Network for the promotion of
Sustainable Urban Development Strategies and three news UDS”.
L’objectiu general del projecte era la promoció del desenvolupament
econòmic i la cohesió social en la Mediterrània a través d’estratègies
de desenvolupament urbà sostenibles i del treball en xarxa. Per això a
més de la transferència de coneixements, es van realitzar tres
projectes de planificació estratègica a les ciutats de Larnaka, Sousse i
Saida.
En el marc d’aquest projecte, i després de fer diversos intercanvis
tècnics entre ambdues ciutats i d’haver acompanyat a Saida en el
disseny de la remodelació de l’actual port de pescadors per part de
tècnics d’Habitat Urbà i la Facultat d’Arquitectura de la UPC, Saida fa
arribar una sèrie de propostes d’acompanyament tècnic per diversos
projectes de futur de la ciutat. Projectes tots ells recollits en el Pla
d’Acció generat, de manera molt participativa, en el procés de
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà de Saida, acompanyada per
MedCités.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Saida

7

Assistència Tècnica a Saida. Remodelació del Front Litoral de la ciutat
AJUNTAMENT DE SAIDA

Pluriennal
Pressupost:
12.737,02 EUR

Descripció del projecte: PROTOCOL D’AMISTAT I COOPERACIÓ ENTRE ASSIST. TÈCNICA
LES CIUTATS DE BARCELONA I SAIDA
Dels diversos temes que planteja l’acord, i que han estat acordats
amb els representants de la ciutat de Saida, destaquen,
l’acompanyament tècnic de l’Ajuntament de Barcelona en els treballs
de renovació del Port de Pescadors i del front litoral de la Ciutat Vella
(Patrimoni de la humanitat) , i processos de renovació urbana (espai
públic i espais verds), i del sector de l’aigua, especialment en relació
amb l’aprofitament de l’aigua de pluja per usos municipals i
urbans. Aquests procés s’acompanyarà també del foment dels
intercanvis de tota mena entre ambdues ciutats. Totes aquestes
accions estan liderades pel Comitè Administratiu i el Departament
d’Enginyeria de l’Ajuntament de Saida.
Les prioritats de treball establertes per Saida per aquest període,
totes elles extretes del Pla d’Acció resultat del la Estratègia Urbana
impulsada per USUDS i Med Cités (AMB), són:
•
Gestió i tractament de l’espai públic, el paisatge i les àrees
verdes
•
Promoció de programes i projectes d’intercanvis d’estudiants
entre les Universitats de Barcelona i de Saida.
•
Assistències Tècniques i Projectes relatius a la Reutilització de
l’Aigua de pluja recollida tant a nivell de carrers com des terrats de la
ciutat. En aquest àmbit es podrien proposar activitats i projectes SudSud en el marc de la Xarxa MedCités.
•
Acompanyament als seus Programes per Emprenedors per
als residents amb activitats relacionades amb el sector turístic i
millora de les activitats turístiques urbanes.
•
Acompanyament i Assistència Tècnica en el projecte de
Rehabilitació i Remodelació del Port de Pescadors de Saida.
•
Desenvolupar un Observatori de Desenvolupament Urbà de
Saida
•
Projectes d’Energies Renovables i Sostenibles.
•
Projectes relacionats amb joventut, ja sigui salut, educació,
esports o Culturals. Especialment en aquest àmbit es podran proposar
projectes Sud-Sud.
La signatura d’aquest Protocol no porta associada cap despesa
associada a inversions directes per part de l’Ajuntament de
Barcelona. Qualsevol projecte en el futur que impliqui inversió directa
a la ciutat de Saida, necessitarà ésser acordat i signat en un Conveni
Executiu específic.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Saida
8

Pla estratègic d'atenció social a Medellín. Model de prevenció i Pluriennal
tractament de l'explotació sexual infantil. (2013-2017)
ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Pressupost: 5.155,53
EUR
Finalització del projecte Model de prevenció i interacció amb nens/es i ASSIST. TÈCNICA
adolescents i les seves famílies afectades per l’explotació sexual a la
Comuna 10 del Municipi de Medellín, iniciat al 2013, i tancament de
l'expedient administratiu, que ha implicat les següents línies d’acció:
1 Assistència tècnica
Les activitats del projecte han estat executades, en part, per l’equip
professional de la Universidad de Antioquia-Facultad Nacional de
Salud Pública. Aquesta universitat és l’operador del projecte d’acord
amb el sistema de gestió i normativa del Municipi de Medellín
(regularitzat segons la normativa de contractació pública).
L’acompanyament tècnic que s’ha realitzat ha estat a través de
videoconferències entre l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona,
el tècnic de projecte i la supervisora del contracte de la Unidad de
Niñez. Aquestes reunions van permetre socialitzar el seguiment dels
compromisos i avenços, desenvolupant les accions i recomanacions.
També s'ha realitzat sessions d’intercanvi tècnic a Medellín amb la
participació de l'Equip d’Infància i Adolescència de Barcelona i dels
Serveis Socials.
2 Articulació municipal
S’ha implementat un pla d’acció integral a la comuna 10 de Medellín,
per l’atenció de nens i nenes i adolescents, víctimes de l’explotació
sexual.
3 Escoles protectores
La comunitat educativa de les escoles prioritzades han generat
estratègies internes per la promoció de la protecció dels drets de la
infància, per afavorir l’eradicació de l’explotació sexual comercial de
nens, nenes i adolescents.
4 Ambients i famílies protectores
Acompanyament social i tècnic a les famílies i persones que habiten
16 cases prioritzades pel seu risc en temes d’explotació sexual
comercial i infantil
5 Cultura de la protecció
Es té un pla de comunicació pública dissenyat i implementat per la
comuna 10, centrat en la promoció de drets de la infància i la
coresponsabilitat ciutadana
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municip
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
9

Col·laboració amb entitats
Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i Pluriennal
d´Oussouye, Senegal.
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Pressupost: 1.680,12
EUR
Descripció del projecte: El programa es desenvoluparà durant 24 ORDINÀRIA
mesos a dues àrees urbanes de la regió de Ziguinchor (Senegal), les
ciutats de Ziguinchor i d’Oussouye. Pretén contribuir a l’enfortiment
de la gestió municipal de la regió a través de la millor gestió dels
Ajuntaments de Ziguinchor i Oussouye amb la participació de la
societat civil i integrant la perspectiva de gènere.Per aconseguir-ho,
se seguiran 4 eixos estratègics: (1) participació efectiva dels
actors/actrius del programa, (2) participació de les dones Conselleres
Municipals a les instàncies de decisió, (3) reforç de les estructures, la
gestió i les capacitats dels/de les electes i serveis tècnics dels
Ajuntaments de Ziguinchor i Oussouye i (4) articulació entre els
Ajuntaments de Ziguinchor i Oussouye i les organitzacions
comunitàries de base (OCB), per tal de facilitar la participació
ciutadana en els assumptes públics.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Senegal - Diversos municipis

10

Fortalecimiento participativo del desarrollo local y capacidades Pluriennal
adaptativas en comunidades vulnerables de Medellín. De la
experiencia de Moravia al Ecoparque Camposanto Villatina
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Pressupost:
EUR

34.930

Descripció del projecte: El Ecoparque Campo Santo se ubica en el ORDINÀRIA
sector Villatina, comuna 8 de Medellín Colombia; es un espacio
ambiental de borde de ciudad, construido en el 2010 por la
administración local, sobre el lugar de un deslizamiento que destruyó
parte del barrio. Actualmente existe la problemática de la no
apropiación del Ecoparque por parte de la comunidad, debido a la
desestructuración del tejido social, lo que ha derivado en un
deterioro en la infraestructura del mismo y en la falta de integración
de la comunidad con el espacio.
El proyecto presentado pretende promover el desarrollo local y las
capacidades adaptativas de las comunidades vulnerables,
fortaleciendo el tejido social mediante el desarrollo de procesos
participativos de carácter socio-ambiental, destinados a fomentar el
uso y mantenimiento del espacio verde, y a desarrollar las
capacidades de la comunidad para la gestión territorial y la
disminución del riesgo ambiental, en especial el riesgo por
deslizamientos de ladera.
El proyecto toma en cuenta la experiencia previa del proyecto de
recuperación social y ambiental del Morro de Moravia, realizado en la
misma ciudad por la Universitat Politècnica de CatalunyaBarcelonaTech; cuenta con el apoyo directo y la participación de
instituciones gubernamentales a nivel local y de asociaciones de
líderes comunitarios, involucradas también en el proyecto de
Moravia, así como el apoyo de asociaciones de líderes comunitarios
del sector de Villatina.
El proyecto Ecoparque Campo Santo Villatina se constituye como una
experiencia demostrativa que pueda ayudar a procesos similares en
otras zonas urbanas similares de América Latina.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o
sistemes de garantia.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

11

Fortalecimiento de las competencias en gestión de medicamentos del Pluriennal
Consejo Municipal de Maputo.
MEDICUS MUNDI CATALUNYA
Pressupost:
79.939,72 EUR
Descripció del projecte: Suport a la transferència de competències ORDINÀRIA
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. Es vol replicar a nivell
municipal el model logístic estatal per a la distribució de
medicaments.
Objectiu específic 2: Acompanyar els processos de descentralització política, administrativa i
fiscal, i la governança multinivell.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
Organizaciones de mujeres y gobiernos municipales trabajando para Pluriennal
mejorar las estrategias de intervención sobre las violencias hacia las
mujeres, en 5 municipios de El Salvador.
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Pressupost: 80.000
EUR
Descripció del projecte: El proyecto contribuye a la erradicación de ORDINÀRIA
las violencias contra las mujeres en El Salvador a partir de
la mejora de la estrategia de intervención sobre las violencias en
cinco municipios del país con la implicación de mujeres adultas y
jóvenes de nueve organizaciones de mujeres, grupos de jóvenes, una
red de defensoras de derechos humanos, funcionarias de gobiernos
locales, y con las instituciones públicas locales y estatales de los
municipios de San Salvador, El Paisnal, Aguilares, Santo Tomás y
Tonacatepeque.
En el proyecto se involucran 9 asociaciones de mujeres (con un total
de 633 socias), 5 municipalidades, operadores de justicia de cinco
municipalidades, ISDEMU, PNC, Juzgados de Familia y Fiscalía General
de la República.
Por otro lado, 480 mujeres serán atendidas en promedio desde el
Centro de Atención de San Salvador, 205 mujeres (líderes de
organizaciones, defensoras de derechos humanos, jóvenes y
funcionarias públicas) y 22 hombres (ámbito municipal y judicial)
participan en los procesos de formación, 203 mujeres participan en
los espacios de discusión, análisis, toma de decisión y actualización de
estrategias sobre abordaje de la violencia.
Este proyecto afianza las alianzas y coordinaciones entre las
organizaciones de mujeres, gobiernos locales e instituciones públicas
de los municipios para la erradicación de las violencias contra las
mujeres fortaleciendo los actores en un proceso de democracia
participativa donde la sociedad civil, especialmente las mujeres y
organizaciones de mujeres, adquiere un papel activo para la defensa y
el ejercicio de sus derechos.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador
1

Contribuir al acceso al derecho de las víctimas del conflicto armado Pluriennal
colombiano a la restitución de sus tierras, de al menos 200 personas,
en las etapas administrativa y judicial y contribuir al análisis y el
seguimiento a la aplicación de la ley de Víctimas
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost:
EUR

78.000

Descripció del projecte: Restitución a 40 familias de sus tierras ORDINÀRIA
arrebatadas por el conflicto armado colombiano, así como el
seguimiento y el control de la ley 1448 de 2011 de Víctimas y
Restitución de Tierras.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
Tanjazoom en Xarxa
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Pluriennal
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: El projecte Tanjazoom en Xarxa neix del ORDINÀRIA
projecte Optic Jove finançat per l’Ajuntament de Barcelona en 2011 i
de l’increment del seu impacte suscitat per la mobilització dels joves,
de les associacions i de nous actors empresarials, culturals i públics.
El darrer any d’execució del projecte Optic Jove, ha requerit una
reformulació que contempla l’increment del nombre d’associacions
participants i la formalització de la xarxa, dotant-la d’un nou marc
legal amb estatuts.
Així, la constitució de la xarxa Tanjazoom amb les 8 associacions
participants al projecte, permet facilitar la organització del festival
Tanjazoom, mobilitzar recursos propis i externs, desenvolupar un eix
de diàleg i participació en el context públic i ampliar el seu impacte
amb la captació de noves entitats, transferint la seva metodologia
d’actuació.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municip
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

2

Construcción de una cultura de paz a través del arte. Apoyo Pluriennal
psicosocial para infancia y madres en la Franja de Gaza
CREART
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: Este proyecto pretende mejorar las ORDINÀRIA
capacidades de 10 trabajadores/as sociales de Union of Health Work
Committees y 12 voluntarios/as de 12 Organizaciones Comunitarias
de Base (OCB) de la Franja de Gaza para fomentar la educación para
la paz, la equidad e igualdad de género y el respeto y defensa de los
derechos de la infancia, de manera creativa y usando metodologías
alternativas y disciplinas artísticas (teatro, circo, plástica, etc.), de
modo que mejoren la calidad de las actividades de apoyo psicosocial
que normalmente desarrollan. Además se reforzarán el programa de
apoyo psicosocial a través del arte de UHWC para 1200 niños/as y 450
madres y los talleres de apoyo psicosocial de 12 OCB para 360
niños/as y 100 madres.
Por último Pallasos en Rebeldía llevará una caravana de payasos/as a
la FdG acercando el circo y fomentando la risa entre los niños y niñas
gazatíes.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipals
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

UNDP ART Innovation in Sustainable Territorial Partnerships (ISTEPS)
Pluriennal
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT Pressupost:
33.249,14 EUR
(PNUD)
Descripció del projecte: Project Title:
UNDP ART Innovation in CONVENI
Sustainable Territorial Partnerships (ISTEPS)
Geographical coverage: Ecuador, Lebanon, Montenegro
Objective: Advance good governance and sustainable development
at the local level in partner countries by strengthening the role of
Local Authorities (LAs) and Associations of Local Authorities (ALAs) as
key development actors
Expected Outputs:
Output 1:
Partnerships between territories promoted through
Decentralized Cooperation for the exchange of relevant knowledge,
expertise and innovations
Output 2: Knowledge and innovation on local development and
Decentralized Cooperation captured and disseminated
Brief Description
By building upon a similar strategic vision and programmatic
complementarities between the European LAs, partner countries’ LAs
and UNDP, the Project aims to advance good governance and
sustainable development at the local level in partner countries by
strengthening the role of Local Authorities (LAs) and Associations of
Local Authorities (ALAs) as key development actors. It does so firstly
by encouraging partnerships between territories through
Decentralized Cooperation for the exchange of relevant knowledge
expertise and innovations, with views to strengthening partner
countries’ LAs and ALAs capacities. Secondly, it aims to capture and
disseminate knowledge and innovation on local development and
Decentralized Cooperation.
The ISTEPS is an action-oriented project that benefits from the
operational, legal, methodological and administrative framework that
UNDP has already established in partner countries through ART
Initiative. This allows the Project represent a laboratory that aims at
ensuring the participation, harmonization and integration of different
skills and roles which are essential to address in a coherent and
pragmatic manner the complexity of local development processes
within national policies of de-concentration and decentralization. The
Project will capitalize the best practices generated by the
participating LAs, in view of the implementation of the post-2015
development agenda at local level.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Altres
Diversos Liban-Equador

1

Suport als anuaris 2015 Alerta i Processos de Pau i al mapa interactiu Anual
de bones pràctiques en polítiques municipals de construcció de pau
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Pressupost:
EUR

40.000

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 2015” i “Anuari de processos de pau 2015”, i
l’elaboració i difusió d’un mapa interactiu de bones pràctiques
municipals en construcció de pau, amb l’objectiu de contribuir a
millorar les polítiques públiques i les capacitats d’administracions
públiques, organismes de cooperació, món acadèmic i societat civil.
L’objectiu principal del projecte és posar a l’abast i al servei de
l’Ajuntament de Barcelona i de totes les institucions, organitzacions i
persones interessades una eina analítica que permeti una comprensió
més aprofundida de la conflictivitat i la construcció de pau a nivell
mundial i, en conseqüència, un millor disseny de polítiques de
prevenció de conflictes, construcció de pau i cooperació al
desenvolupament.
En aquest sentit, cal destacar que arran de la reflexió acadèmica
sobre el rol que juguen o poden jugar els municipis en la construcció
de pau, duta a terme en el marc del projecte finançat l’any 2014 per
l’Ajuntament de Barcelona, el projecte que ara es presenta inclou la
perspectiva de construcció de pau i municipalisme en totes dues
publicacions i proposa una activitat totalment focalitzada en la
construcció de pau des de les polítiques públiques municipals: el
mapa de bones pràctiques municipals en construcció de pau.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Suport a les activitats de CITPAX
CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ (CITPAX)

Anual
Pressupost:
EUR

75.000

Descripció del projecte: Les accions que integren el projecte que EXTRAORDINÀRIA
presenta CITpax pretenen contribuir de manera significativa a la
construcció de la pau en situacions de tensió, conflicte o
postconflicte, a la regió Mediterrània i 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,
en el marc dels plans d'actuació anuals de CITpax i a través de
l'execució de vuit projectes o processos, en què es posaran en marxa
estratègies concretes adaptades a cada cas. Entre elles, la facilitació i
organització de reunions a Europa, i a l'exterior, per a promoure
apropaments entre parts que es tradueixin en acords puntuals o
preparin el terreny per a acords estables i finals de pau. En diverses
activitats, actuarà en col•laboració amb el CIDOB (Centre d'Estudis i
Documentació Internacionals de Barcelona).
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Mediterrània
Mediterrània - Diversos municipis
Intercanvi d'experiències en construcció de pau Barcelona-Medellín
INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU ICIP

Anual
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: L’Institut Català Internacional per la Pau EXTRAORDINÀRIA
(ICIP) i el Museo Casa de la Memoria de Medellín duen a terme un
treball de construcció de pau en un sentit ampli: acadèmic,
documental, d’activitats de memòria, justícia, veritat i garantia de no
repetició. Des de l’any 2013, ambdues organitzacions desenvolupen
una feina conjunta a través d’un conveni de col·laboració entre l’ICIP i
l’Alcaldia de Medellín.
Objectiu general del projecte:
Compartir coneixements entre l’ICIP i el Museo Casa de la Memoria
relacionats amb la inserció d’ambdues entitats a l’entramat ciutadà
de les dues ciutats, en tant que la construcció de la pau no és només
tasca de les institucions sinó de tota la ciutadania en conjunt.
Objectius específics:
Crear espais i desenvolupar eines per compartir diferents
experiències rellevants de construcció de pau, entre actors dels
conflicte i víctimes i societat.
Crear espais entre les dues institucions i desenvolupar eines
referents a iniciatives de comunicació i/o divulgació d’experiències en
construcció de pau.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
2

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Creu Roja Pluriennal
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 2015
CREU ROJA
Pressupost:
45.584,95 EUR
Descripció del projecte: La subvenció dóna suport al Pla d'acció 2015 CONVENI
del Centre per a la Cooperació a la Mediterrània (CCM) de la Creu
Roja espanyola. El centre promou la interacció entre les Societats
Nacionals dels 26 països de la regió Mediterrània que en formen part,
organitzant trobades i intercanvis d'experiències sobre temes com:
assistència i protecció a les persones migrants, canvi climàtic i
sostenibilitat mediambiental, enfortiment de capacitats de la
joventut, efectes socials de la crisi econòmica mundial.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Mediterrània
Mediterrània - Diversos municipis
Projecte de suport a les activitats de cooperació al desenvolupament, Anual
pau i drets humans i d'educació per al desenvolupament
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Pressupost:
EUR

40.000

Descripció del projecte: Suport a les accions del Programa de pau i CONVENI
cooperació del CJB. Aquestes inclouen el projecte de cooperació a
Tànger amb associacions juvenils, i també activitats de sensibilització i
incidència a Barcelona entorn a temes de justícia global.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipals
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan
Trobada Internacional promoguda per Colòmbia en Pau (26, 27 i 28 Anual
de febrer de 2015)
Colòmbia en Pau
Pressupost:
EUR

2.700

Descripció del projecte: Trobada internacional bàsicament de l'exili ASSIST.TÈCNICA
colombià d'arreu a Barcelona per fer xarxa i canalitzar la contribució
d'aquest col·lectiu al procés de pau.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

3

ISDI- Escola Massana: intercanvi acadèmic i professional (2014-2017)
INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO, ISDI. L'HAVANA

Pluriennal
Pressupost:
11.570,03 EUR

Descripció del projecte: L'objectiu és mantenir i impulsar, en el marc ASSIST. TÈCNICA
del conveni del protocol de cooperació, els intercanvi entre l'ISDi i
l'Escola Massana.
Al 2015 es contempla:
-La implicació de l'Escola Massana en el VIII Congrés Internacional de
disseny de l'Havana.
-Consolidació de la transferència acadèmica en relació al packaging
-Exposició de packaging
-Paticipació de l'ISDI al Semanari de la Massana "Xavier Nogués"
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
GRANDES CIUDADES Y SISTEMA URBANO DE LAS REGIONES Anual
ÀFRICANAS
Metropolis
Pressupost:
EUR

6.000

Descripció del projecte: Aquesta proposta d’estudi neix de la EXTRAORDINÀRIA
constatació de la manca d’anàlisi del paper de les ciutats en la xarxa
regional a l’Àfrica. El projecte planteja un estudi per donar llum a
aquest aspecte de la globalització a l’Àfrica. L’estudi dirigit pel Sr.
Albert Broggi, ex-director d’AULA BARCELONA, generarà una imatge
dels sistemes urbans de cadascuna de les regions d’Àfrica. L’estudi té
un termini d’execució de 12 mesos, i preveu, posteriorment un procés
de disseminació dels resultats entre els membres de la Xarxa
Metròpolis, i la creació de Comissions de treball per les diferents
regions analitzades. El paper d’aquestes comissions serà plantejar
propostes i discutir sistemes per distribuir el creixement i
desenvolupament a ciutats secundàries en aquestes xarxes urbanes
regionals. El present projecte s’implementa com a projecte propi de
Metròpolis, qui aporta la xarxa i els membres per poder accedir a la
informació necessària.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Àfrica - Diversos municipis
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AJUDA’M A EXISTIR! POSADA EN FUNCIONAMENT DEL PROJECTE Anual
D’ENREGISTRAMENT CIVIL DELS INFANTS A LA MATERNITAT DE
L’HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO i A MATOLA
Comunitat de Sant Egidi
Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: El projecte té per objectiu reforçar els drets EXTRAORDINÀRIA
humans i especialment el dret a tenir un nom, a tenir una identitat
legal i una nacionalitat gràcies a la inscripció en el registre civil. La
inscripció en el registre civil immediatament després del naixement
garanteix que els nens puguin accedir als drets i a la protecció de
l'Estat i els converteix en ciutadans de ple dret. Els infants poden
accedir a les prestacions escolars, sanitàries i estan protegits de
l'explotació i dels abusos, i quan siguin adults podran exercir els seus
drets polítics actius i passius.
El projecte preveu obrir un nou centre d'inscripció dins de l'hospital
central de Maputo i impulsar l’inici del funcionament a ple rendiment
del centre d'inscripció del Centro de Saúde de Matola 2; sensibilitzar
les mares; formar el personal públic; dur a terme la inscripció gratuïta
dels infants; estudiar els avantatges d'una interconnexió total entre el
servei sanitari i l'oficina del registre civil.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
Promoció de la governança democràtica local en el municipi de Anual
Tetuan a través de l’ampliació de les capacitats institucionals i
ciutadanes en la gestió dels serveis públics (Fase II)
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: La intervenció a subvencionar és la EXTRAORDINÀRIA
continuïtat d’aquest treball amb la Comuna Urbana de Tetuan,
comptant amb la col•laboració d’experts marroquins i dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, consolidant així aquest espai
d’intercanvi en la gestió municipal. El projecte s’orienta a enfortir les
capacitats de la Comuna Urbana de Tetuan per a dotar-se d’un model
de gestió d’equipaments de proximitat que millori la prestació de
serveis a la ciutadania. En concret, el projecte posarà en marxa un
procés participatiu per a identificar les necessitats i propostes
respecte als serveis que poden oferir els equipaments de proximitat.
S’elaboraran els plans d’acció per a tres equipaments de referència:
una biblioteca, un centre socioeducatiu de formació i un equipament
esportiu. Aquests models serviran per a desenvolupar un model de
gestió municipal d’equipament de proximitat a la ciutat de Tetuan.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

5

Defensa del Derecho a un Hábitat digno a través del acceso al título Anual
de DUAT en los barrios informales de Maputo
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Pressupost:
69.500,20 EUR
Descripció del projecte: El projecte "Defensa del Derecho a un EXTRAORDINÀRIA
Hábitat digno a través del acceso al título de DUAT en los barrios
informales de Maputo" té com a objectiu impulsar i facilitar el procés
de petició i d’atribució de DUAT per part del municipi a través de la
divulgació dels procediments administratius, del suport a les
estructures municipals responsables de la gestió i de l’elaboració per
iniciativa de la població d’una parcel•lació que permeti l’atribució del
DUAT. Aquest projecte vol apoderar als veïns dels barris informals de
Maputo perquè estiguin protegits enfront de processos especulatius
associats al desenvolupament urbà i evitar així que es reprodueixi un
model d’expansió urbà poc sostenible i desigual, en el qual les
famílies amb menys recursos es vegin expulsades a la perifèria.
L’apoderament de la comunitat es basa en la divulgació dels seus
drets i deures relatius al dret al habitatge i l’elaboració per iniciativa
ciutadana de plans de parcel•lació que facilitin el reconeixement dels
drets sobre la terra dels veïns actuals dels barris informals. El
projecte, elaborat en conjunto con el Municipi de Maputo, vol també
donar suport a les capacitats institucionals de aquest entenent que la
regularització urbanística dels barris informals és una prioritat
municipal per a la que conten, no obstant això, amb escassos
recursos.
El projecte pretén replicar una experiència similar portada a terme
amb anterioritat pel Municipi i un grup de veïns per tal de establir les
bases per a una metodologia d’intervenció que pugui ser replicable a
major escala.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

1

SEMILLEROS INFANTILES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Anual
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ASSOC. ANTIOQUEÑOS UNIDOS
Pressupost:
EUR

53.330

Descripció del projecte: Projecte que es desenvolupa al municipi de ORDINÀRIA
Medellín, en totes les comunes de la ciutat, i que pretén implementar
espais de formació per a la participació ciutadana, que contribueixin
al desenvolupament humà integral.
Està dirigit concretament a nens i nenes d'entre 8 a 13 anys, amb el
propòsit que aquests nens i nenes es reconeguin com a actors
dinàmics de les realitats del seu entorn (barri, comuna, ciutat) i que
alhora se sentin protagonistes de la seva pròpia història per tal de
poder incidir en la presa de decisions a través de la participació.
L'objectiu principal del projecte és el d'enfortir la ciutadania activa.
Es compta amb el sistema de formació ciutadana per a la participació,
liderat per la secretaria de participació ciutadana, que pretén
potenciar les condicions, habilitats i capacitats per a una participació
crítica, autònoma i solidària.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipals
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
Millora de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans mitjançant la Anual
consolidació
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost:
57.479,97 EUR
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu contribuir a la ORDINÀRIA
millora de les condicions de vida al barri de Maxaquene "A" i al
districte de Ka-Maxakenia. Es vol consolidar la ràdio comunitària al
barri Maxaquene "A" a través de l'apropiació i participació de la
comunitat i que aquesta esdevingui una eina de treball de les
associacions per a la promoció d'activitats culturals, socials i
educatives del districte. S'abordarà també una de les principals
problemàtiques del districte: la gestió del residus sòlids (bones
pràctiques a través de la conscienciació de la població, la millora en
l'eficiència de la recollida a nivell de llar i els alumnes com a
potencials activistes socials).
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

1

DEFENSORS DE DRETS HUMANS EN ACCIÓ
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Pluriennal
Pressupost:
69.447,23 EUR

Descripció del projecte: Segona fase d'un projecte iniciat amb ORDINÀRIA
caràcter anual i transformat ara en una intervenció de caràcter
pluriennal, amb l'objecte de contribuir al respecte dels Drets Humans
del poble palestí a través de l'enfortiment de l'estat de dret i la
governança democràtica local. A nivell d'activitats es volen millorar
les capacitats i mecanismes de coordinació de les organitzacions de la
societat civil així com de les institucions locals i internacionals en la
rendició de comptes de violacions de drets humans a través de
formacions, recerca i documentació de violacions de drets humans i
d'incidència. Durant la primera fase s'ha implicat a noves institucions
locals com ara l'ajuntament d'Abu Dis, que se suma al procés.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza
Fortalecida la articulación y las capacidades de SCO de mujeres
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

Pluriennal
Pressupost:
78.564,64 EUR

Descripció del projecte: La proposta planteja d'una banda formar a ORDINÀRIA
grups i xarxes de dones perquè incorporin la contraloria ciutadana
com una eina de participació i incidència política i per una altra a
funcionariat d'institucions governamentals perquè reforcin la seva
capacitat de defensar els drets d'igualtat i d'una vida lliure de
violències a San Salvador. Amb aquestes accions, es pretén contribuir
a l'articulació i les capacitats de grups i xarxes de dones de la societat
civil i de les institucions públiques. Així mateix, es donarà seguiment a
la coordinació interinstitucional contra la violència de gènere,
treballant la contrapart en coordinació amb entitats públiques locals
(alcaldia) i d'àmbit nacional (Institut Salvadorenc de
Desenvolupament de la Dona, Procuradoría General de la República i
Policia Nacional Civil)
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador

1

Millora de la governança local i la gestió municipal a Medina (Dakar)
XARXA DE CONSUM SOLIDARIA

Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: Contribuir a la governança local i ORDINÀRIA
l’enfortiment de la gestió municipal amb la participació de la societat
civil i amb perspectiva de gènere a través de: la participació de les
dones Conselleres Municipals de Medina a les instàncies de decisió;
reforçar estructures de gestió i capacitats d’electes i tècnics/es de
l’Ajuntament de Médina i l’articulació entre Ajuntament i
organitzacions de base (OCB) per garantir la participació ciutadana en
els assumptes públics. Es promourà el dret a la ciutat i la cohesió
social des d’un enfocament de drets i d’equitat de gènere.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona Geogràfica Àfrica
Dakar
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
GOBERNANZA EN TETUAN
ASOC. AMERICA-EUROPA DE REGIONES Y CIUDADES (AERYC)

LA Pluriennal
Pressupost:
18.847,10 EUR

Descripció del projecte: Enfortiment institucional i transformació ORDINÀRIA
administrativa de l'Ajuntament de Tetuán perquè pugui iniciar amb
èxit la transició del seu model de gestió "funcionari/administrativa"
cap a la Nova Governança Pública o Governança Democràtica. En
concret, es pretén fer un projecte estratègic d'enfortiment
institucional que promogui el bon govern, mitjançant accions de
formació i d'assistència tècnica per generar una "massa crítica i
formada" de professionals i polítics i que adquireixin capacitats
tècniques per dur a terme els objectius de gestió relacional,
participació ciutadana i lideratge polític necessaris per ser el motor
d'una estratègia de canvi o d'enfortiment de la governança
democràtica del seu Ajuntament.
Objectiu específic 3: Ampliar les capacitats del personal tècnic i polític de les institucions
públiques de les ciutats sòcies, en especial dels mecanismes de rendició de comptes o
sistemes de garantia.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

1

ENFORTIMENT DELS I DE LES ACTORS SOCIALS URBANS DE Pluriennal
QUITO(EQUADOR)
XARXA DE CONSUM SOLIDARIA
Pressupost:
EUR

78.983

Descripció del projecte: La principal contribució de l’acció serà ORDINÀRIA
l’enfortiment de les organitzacions socials de Quito per a la promoció
del Dret a la participació i a l’habitatge i l’elaboració d’una Agenda de
proposta al Govern local al respecte, així com la recerca d’incidència i
concentració en temes d’interès social. Concretament, es preveu
elaborar agendes d’incidència en regulació dels barris, gestió de la
plusvàlua del sòl i de l’habitatge. El projecte ha de contribuir a
l’assoliment dels objectius 2,(millora de les capacitats i potencialitats
de la ciutadania) i 3 (Millora de la qualitat de vida de les persones) del
Plan Nacional del Buen Vivir.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipals
Zona Geogràfica Amèrica
Quito
Acompanyament i obs. int. per a la protecció de defensa dels ddhh a Anual
Bogotà
BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA
Pressupost:
EUR

58.500

Descripció del projecte: El principal objectiu de la proposta és ORDINÀRIA
contribuir a la protecció de l’espai de treball de les persones i de les
organitzacions que treballen en la defensa dels drets humans a
Colòmbia (en concret a Bogotà) i que són blanc constant d’atacs per
reduir la seva activitat. L’acompanyament integral de Peace Brigades
International (PBI) busca revertir aquesta situació a través de la
presència física al costat dels col.lectius amenaçats, d’interlocució
amb les autoritats d’incidència política davant de les institucions,
difusió de la informació, etc. Mitjançant l’acompanyament
internacional, es pretén enfortir les capacitats de la societat civil per a
la consecució d’una pau duradora amb respecte als DDHH.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
Bogotà

1

ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL Y PROMOCION DE LOS Anual
DERECHOS HUMANOS
ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU -IAP CATALUNYA
Pressupost:
EUR

59.186

Descripció del projecte: Donar suport al procés de pau a Colòmbia i la ORDINÀRIA
protecció de les organitzacions socials colombianes a través d'un
acompanyament internacional permanent amb 4 línies de treball:
formació d'acompanyants internacionals voluntaris, acompanyament
permanent a organitzacions camperoles, incidència política i
visibilització de les propostes de pau per a sensibilitzar a la societat
catalana ampliant els escenaris d'incidència política europea i
enfortint la xarxa de suport internacional.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
Colòmbia - Diversos municipis
Niñez desaparecida en El Salvador,promoviendo la verdad y la Anual
reconciliación
REDS. RED DE SOLIDARIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Pressupost:
59.757,94 EUR
Descripció del projecte: El projecte promou l'accés a la veritat, la ORDINÀRIA
justícia i la reparació de les víctimes de desaparició forçada de nens i
nenes durant el conflicte armat a El Salvador a través de: a)
localització de nens/es que van ser víctimes b) activació del sistema
judicial nacional i interamericà en casos de desaparició forçada de
nens/es a El Salvador c) Reparació individual i col.lectiva per a les
víctimes, a través de l’acompanyament psicosocial, accions de
sensibilització ciutadana i incidència política.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador

2

Mujeres caminando defensa derechos memoria y reparación de las Anual
víctimas
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: El projecte dóna suport directe a ORDINÀRIA
l’organització social de base Mujeres Caminando por la Verdad de la
Comuna 13 de Medellín per enfortir-les com a subjectes de dret per a
la reparació col.lectiva de les víctimes de greus violacions als Drets
Humans, especialment pel que fa referència a les desaparicions
forçades en aquest territori. Es pretén incidir en les autoritats locals a
través d’una proposta d’agenda per a la recerca de les persones
desaparegudes, identificant les víctimes de les desaparicions forçades
i els seus responsables i per a l’exhumació dels cossos. Finalment, el
projecte busca la visibilitat de la problemàtica a l’opinió pública i a les
institucions departamentals i nacionals per aconseguir una major
incidència pel reconeixement dels drets de les víctimes de la Comuna
13.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

1

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
Ponts culturals: desenvolupament de la proposta museogràfica de la Pluriennal
sala d'arquitectura i urbanisme del Palacio Segundo Cabo de l'Havana
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH
Pressupost:
32.793,93 EUR
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 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
Agència de Paisatge Urbà i del Patrimoni a Medellín (2014-2017)
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Anual
Pressupost:
14.640,50 EUR

Descripció del projecte: En atenció a la priorització de la rehabilitació ASSIST. TÈCNICA
de la zona centre de Medellín al Pla de desenvolupament (2012-2015)
de la ciutat es va iniciar al 2014 un procés de a transferència de
coneixement i bones pràctiques en l’àmbit de la planificació urbana i
gestió de l’espai públic amb l’acompanyament de l’àrea d’Hàbitat
Urbà de Barcelona - Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
(IMPUQV)- .
Concretament l'Alcaldia de Medellín va proposar la creació de
l’agencia de paisatge urbà, espai públic i patrimoni, la qual
cosa implica:
La definició orgànica de l’agencia, establir el cos normatiu,
creació de l’estructura executiva i els mecanismes d’auto
finançament .
Desenvolupar dues experiències pilots de recuperació de
paisatge urbà, concretament a la zona de Carabobo i Bolívar de la
Zona Centre de Medellín.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

2

Medellín, ciutat saludable. 2015-2017
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Pressupost: 1.242,64
EUR

Descripció del projecte: Suport al desplegament d'un programa de ASSIST. TÈCNICA
salut comunitaria a Medellín
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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

Medellín

Exposició Art Nouveau
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost:
EUR

5.440

Descripció del projecte: Col.laboració en el projecte d'itinerància de ASSIST.TÈCNICA
l'exposició "Naturaleses de l'Art Nouveau" promoguda per la xarxa
Réseau Art Nouveau Network.
Www.artnouveau-net.eu
Objectiu específic 5: Contribuir a l'enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l'educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
Atenció a població vulnerable. Persones sense sostre. (2015-2017)
ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Pluriennal
Pressupost: 1.851,09
EUR

Descripció del projecte: En el marc de la reforma/regeneració de la ASSIST. TÈCNICA
zona centre de Medellín, Barcelona participa en el Foro Internacional
del Programas para "habitantes de Calle" en Medellín.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

3

Col·laboració amb entitats
I-STEPS. Innovation in Sustainable Territorial Partnerships Initiative
Pluriennal
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 35.000
EUR
(PNUD)
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 en els països socis,
a través de reforçar el paper dels Ajuntaments (Municipis) i les
Associacions de Municipis com actors de desenvolupament claus. Per
a això, i en primer lloc, la iniciativa I-STEPS pretén desenvolupar
formes de col•laboració innovadores en l'intercanvi d'experiències i
coneixements entre autoritats locals i regionals. Experiències que els
municipis participants porten anys practicant de manera bilateral. En
segon lloc, i en línia amb l'anterior, I-STEPS pretén millorar l'eficàcia
de cooperació al desenvolupament conduïda per autoritats locals
europees, amb la participació del PNUD, i a la millora de
l'harmonització i l'alineació amb els sistemes de desenvolupament
territorials dels paises socis. En tercer lloc, reforçar els lligams entre
les autoritats locals i el sistema de desenvolupament de Nacions
Unides, i ajudar a visualitzar les seves aportacions en la promoció del
desenvolupament, i el seu paper dins de Nacions Unides i en els
diàlegs internacionals.
L'ISTEPS és una iniciativa orientada a l'acció, que es beneficia del marc
operacional, legal, metodològic i administratiu que el Programa de
Desenvolupament de les Nacions Unides ja ha establert en països
socis. Això permet al Projecte ser immediatament operacional i
assegurar la participació, la coordinació i la integració de les diferents
capacitats i els rols que són essencials per dirigir en una manera
coherent i pragmàtica la complexitat de processos de
desenvolupament local.
Les autoritats locals europees participants son:
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Bilbao
Ajuntament de Marsella
Ajuntament de Milà
Ajuntament de Torí
Província de Torí
Regió de País Basc
Regió de Catalunya
Regió d’Ístria
Regió de Baixa Silèsia
Regió de Provenca-Alps-Costa Blava
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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
Líban - Diversos municipis
1

Apoyo al municipio de Maputo mediante acciones comunitarias que Pluriennal
promueven la salud pública y una mejor gestión medioambiental en
los mercados de Mbuzine, Mavalane y Romão
CREU ROJA
Pressupost:
79.997,40 EUR
Descripció del projecte: El presente proyecto tiene por objeto apoyar ORDINÀRIA
al municipio de Maputo en la consecución de su estrategia de
desarrollo municipal principalmente en el área de mercados a través
de acciones comunitarias que apoyen una mejora en la gestión de los
residuos y en el fomento de la salud pública en tres mercados
municipales prioritarios para el Conselho Municipal da Cidade de
Maputo ( en adelante CMCM).
Mediante formaciones en manipulación de higiene, hábitos
saludables, prevención de enfermedades endémicas (malaria, cólera y
otras enfermedades relacionadas con el agua) en tres mercados de
dicha ciudad, concretamente los de Mbuzine, Mavalane y Romão.
Además se pretende la construcción de un baño público en uno de los
mercados a demanda del propio CMCM para prevenir enfermedades
relacionadas con la salubridad de dicho mercado.
Este resultado está directamente relacionado con el resultado dos del
proyecto que pretende mejorar las infraestructuras de saneamiento
en uno de los mercados.
Los programas Promaputo I y II, tienen como objetivo específico
mejorar la calidad e incrementar la cobertura de los mercados y
ferias. La CVM en coordinación con el CMM, han tenido en cuenta la
estrategia del Municipio para definir las actividades de este proyecto
en función también de las fortalezas de la CVM en cuanto a ejecución
de actividades. Teniendo todo esto en cuenta, se han considerado
acciones estratégicas del CMM, como la mejora del saneamiento y las
condiciones de trabajo de los mercados y ferias y se han definido
acciones concretas para este proyecto como la realización de
educación cívica para personas vendedoras y construcción de baños
públicos de uso de vendedores y personas usuarias del mercado.
La metodología de la CVM en todos los resultados se basa en el
voluntariado, y por ello, la estrategia será la movilización vecinal de
personas dispuestas a trabajar por y para sus vecinos. La movilización
del voluntariado es la principal fortaleza de la Cruz Roja a nivel
internacional. Deben ser consideradas las motivaciones que puede
recibir el voluntariado de la CVM y que han sido enumeradas en el
apartado 2.3 de la formulación y sobre todo el hecho de que la Cruz
Roja es la organización con más movimiento de voluntariado que es
atraído por los principios de la organización. De este modo, el
voluntariado se convierte en una manifestación de la capacidad de
respuesta ante diferentes necesidades de la sociedad civil, de forma
organizada y competente.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo

2

Programa de millora de l’exercici igualitari dels drets laborals a Tànger Pluriennal
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.
FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT CCOO CATALUNYA
Pressupost:
EUR

56.741

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 línees d’enfortiment de
capacitats de joves líders socials i sindicals i de les dones
treballadores.
Això es vol aconseguir a través de dues línies principals d’actuació que
són, per una banda, un recorregut formatiu general i especialitzat
adreçat a joves i dones treballadors/es i sindicalistes i, per l’altra, una
campanya oberta i contínua cap a la ciutadania; actuacions que
involucraran com a beneficiaris directes almenys 6.680 persones
entre la ciutat de Tànger i la de Tetuan.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan

1

Fortalecimiento de la gestión comunitaria del territorio y los Pluriennal
programas de atención integral a los DDHH de las mujeres en
Medellín
INTERMÓN OXFAM
Pressupost:
EUR

73.060

Descripció del projecte: Las acciones colectivas pretenden que las ORDINÀRIA
agendas sean incorporadas en el próximo Plan de Desarrollo Medellín
2016-2019 y aporte a la modificación de las Políticas Públicas. Así
pues, con el proyecto se beneficiará directamente a 2200 mujeres
que participaran activamente de las actividades del proyecto y de
estas 100 adquirirán capacidades para el liderazgo apoderado con
perspectivas sociopolíticas y contarán con un Centros de Atención
Integral con programas especializados que atiendan sus necesidades
prácticas e intereses estratégicos; para esto, desarrollaremos
acciones tendientes a la creación y/o fortalecimiento de procesos de
participación, organización y articulación comunitaria de
21
organizaciones comunitarias de mujeres populares; la dinamización
de agendas políticas territoriales de género; la construcción de un
plan integral de atención primaria en salud; la atención y prevención
de la violencia contra las mujeres; la autonomía económica de las
mujeres y la promoción de la participación ciudadana en el
Presupuesto Participativo, las Juntas de Acción Comunal, las Juntas
Administradoras Locales y la incidencia política en el Desarrollo local
con enfoque de Género. Para hacer posible estos propósitos hemos
realizado un convenio de cooperación con la Alcaldía de Medellín, por
medio de la Secretaria de las Mujeres, para darle continuidad al
fortalecimiento de la política pública de equidad de género, su
inclusión gradual en el Plan de Desarrollo Municipal y su articulación
al "Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín

2

Millora sostenible de les condicions higièniques a 8 escoles públiques Pluriennal
d'educació primària.
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Pressupost:
EUR

79.000

Descripció del projecte: Este proyecto pretende promover la creación ORDINÀRIA
de las condiciones mínimas requeridas para la escolarización en un
ambiente saludable, y con ello, replicar estas buenas prácticas en la
comunidad. Las actividades a poner en marcha tendrán como
objetivo la mejora de las condiciones escolares en
los colegios públicos de Dakar por medio de una mejora del acceso al
agua y saneamiento y una mejora de las condiciones de higiene. Para
ello, las actividades se centran en el apoyo a las infraestructuras
(baños, infraestructuras para el lavado de manos y puntos de acceso
al agua) para que al menos ocho escuelas públicas de educación
primaria (con un alumnado de entre 6 y 12 años) de la ciudad de
Dakar ofrezcan las condiciones mínimas para la promoción de la salud
a través de un acceso a agua y saneamiento asegurados y una mejora
de las condiciones y prácticas de higiene. Esta necesaria dotación o
rehabilitación de infraestructuras que se hará siguiendo criterios
internacionales será completada con formación y sensibilización
sobre la importancia de la limpieza, la higiene personal y la gestión de
residuos y con una organización del alumnado que ayude a garantizar
la sostenibilidad del proyecto. También se trata de movilizar al
personal educativo, instituciones locales, familias de los alumnos/as y
comunidad para conseguir y mantener un ambiente escolar
saludable.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Àfrica
Dakar

3

KAYNINE: Nosaltres existim!
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost:
EUR

756,35

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
marroquina. El projecte es únic combinant les capacitats en protecció
de Drets Humans de dues associacions, NOVA a Barcelona i
AQUARIUM a Rabat, amb l’experiència en el suport a la comunitat
LGBTI de l’associació Barcelonina Casal Lambda i el moviment social
marroquí emergent ASWAT. La intervenció proposa un marc
d’intervenció pioner en tres passes: 1) Reforçar els coneixements de
la societat civil sobre la discriminació legal, social i cultural del
col•lectiu LGBTI al Marroc. 2) Formar en estratègies de transformació
social 3) Reforçar l’accés a la justícia i el suport psicosocial de les
víctimes de discriminació per la seva orientació sexual i/o identitat de
gènere al Marroc.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Mediterrània
Marroc - Diversos municipis

1

Implementación y diseminación de Sistemas Integrales de Ganadería Pluriennal
Agroecológica
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: Disseny, implementació i diseminació 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.
"Este proyecto persigue contribuir a la sostenibilidad de la producción
agropecuaria y con ello a la seguridad y soberanía alimentaria de la
población cubana, sustentado en el diseño, implementación y
diseminación de sistemas ganaderos agroecológicos (SIGA) que
permitan lograr producciones agropecuarias eficientes, saludables y
que propicien la participación de las mujeres en igualdad con los
hombres. Es la diseminación de esta experiencia que se está
aplicando con éxito en dos fincas de La Habana con un proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Barcelona a través de VSF. El
desarrollo de estos permitirá establecer sistemas referenciales de
producción para el resto de las fincas en el país y que a través de los
intercambios con otras realidades en otros países pueden ser
replicables.
La población beneficiaria del proyecto son cooperativistas de la UBPC
La Victoria, personas de las dos comunidades del municipio de
Marianao y el de Habana del Este. En total se beneficiarán 640
personas (de ellas 256 son mujeres y 384 son hombres)."
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobira
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

1

Docs Medellín-Barcelona 2014 - 2016
PARAL·LEL 40

Anual
Pressupost:
EUR

6.050

Descripció del projecte: DocsBarcelona+Medellín és una iniciativa ASSIST. TÈCNICA
compromesa amb el desenvolupament de les societats i la formació
de les persones a través del documental.
Una aposta pels documentals que són una potent eina pel canvi i el
desenvolupament.
Trobada entre professionales colombians i internacionals.
Formació per fer créixer la indústria documental colombiana.
Qualitat en la seva programació.
Projecció de la ciutat de Medellín a nivell internacional contribuint a
difondre la seva imatge de prosperitat, canvi, aposta per la cultura i
l’educació.
Objectiu específic 5: Contribuir a l'enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l'educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona Geogràfica Amèrica
Medellín
Ulls de Mali 2015. Millora de la prevenció i del tractament de la Anual
ceguesa evitable a Mali
FUNDACIO ULLS DEL MÓN
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: La finalitat del projecte a subvencionar és EXTRAORDINÀRIA
millorar la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable en la
població de Mopti (Mali). L’objectiu últim millorar l’estat de salut de
la població de la regió contribuint al mateix temps a la lluita contra la
pobresa i l’exclusió. El resultats esperats de la intervenció són: (1)
Millorada l’atenció sanitària de les principals patologies oculars de la
regió de Mopti, (2) reforçades les infraestructures sanitàries i equips
oftalmològics de Mopti, (3) reforçades les capacitats dels recursos
humans en salut ocular, (4) millorats la detecció precoç i els
coneixements de la població de Mopti en prevenció de la salut ocular.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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
Mopti - Malí

1

Participación Comunitaria y Compromiso Ciudadano para gestión Pluriennal
deshechos
INTERMÓN OXFAM
Pressupost:
73.031,50 EUR
Descripció del projecte: Intervenció-programa de 2 anys amb una ORDINÀRIA
proposta de gestió sostenible de residus sòlids urbans a la zona de
l'Habana Est (comunitat de Micro X amb 8 circumscripcions i 9.700
persones -5.049 dones - com a beneficiàries directes) a través d'un
sistema de classificació amb la participació ciutadana. Incorpora una
campanya en educació ambiental, un programa de separació i
classificació en origen, un parc infantil temàtic, un centre de
compostatge de residus orgànics per al seu ús a l'agricultura urbana i
un centre de reclassificació i compactació de residus reciclables per a
vendre a botigues de materia prima. Es crearà una brigada (potencial
cooperativa) que gestioni aquest procés articulant-se amb el govern
municipal. Els resultats del projecte es disseminaran a d'altres
governs municipals per a contribuir a solucionar aquesta
problemàtica a la capital.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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
INTERVENCION
INTEGRAL
ACCESIBILIDAD
DISCAPACITADAS Y OTROS SECTORES
ARQUITECTES SENSE FRONTERES

PERSONAS Pluriennal
Pressupost:
EUR

69.696

Descripció del projecte: El projecte planteja introduir eines físiques ORDINÀRIA
en un dels eixos més transitats del centre històric de l'Havana que
resultin accessibles per a tota la població, però especialment per a les
persones discapacitades i altres sectors vulnerables de la població. Es
pretén que l'acció sigui integral, és a dir, que no només englobi una
accessibilitat universal sinó també que hi hagi una millora en els
continguts històrics i culturals.
Es proposa treballar en tres àmbits:
1. Criteris i solucions: anàlisis de bones pràctiques internacionals, amb
especial atenció al treball desenvolupat a BCN
2. Projectes pilot: Implementar millores d'accessibilitat en un
recorregut urbà i un espai públic.
3. Sensibilització, difusió i formació: Canviar la percepció de la
societat sobre el paper que juguen en la mateixa les persones amb
discapacitat i de les seves necessitats específiques.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
1

Reducción de riesgos de desastres inundaciones. Gaza.
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Pluriennal
Pressupost:
EUR

75.000

Descripció del projecte: Amb la finalitat de reduir l'impacte de les ORDINÀRIA
inundacions i millorar la situació de l'aqüífer d'aigües subterrànies a la
Franja de Gaza es planteja enfortir la capacitat tècnica del Servei
d'Aigües dels Municipis Costaners (CMWU) a través d'una acció pilot
en dos eixos. D'una banda, mitjançant la construcció de sistemes de
drenatge d'aigües pluvials a dur a terme a la governació de Khan
Yunis i d'una altra banda amb el desenvolupament de campanyes de
conscienciació en aquestes comunitats sobre una gestió eficient dels
recursos hídrics.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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
Cisjordània-Gaza
Mejora del acceso de la adolescencia de la Ciudad de La Habana a un Pluriennal
proceso de participación e integración social
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost:
EUR

71.000

Descripció del projecte: El projecte busca enfortir l'estratègia de ORDINÀRIA
treball amb adolescents de l'Havana que l'Oficina de l'Historiador de
la Ciutat de l'Havana (OHCH) desenvolupa des de fa anys. Amb
aquesta intervenció es vol equipar el Centre de referència per a
l'adolescència que s'està construint a l'Havana Vella amb un estudi de
televisió i formar a adolescents en diferents àrees d'educació no
formal, incloent la formació en el funcionament de continguts i edició
de televisió. Es planteja a més el finançament de missions d'intercanvi
d'experiències a l'Havana i Barcelona per enfortir la col·laboració
interinstitucional entre el personal especialitzat de l'OHCH i l'Àrea
d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

2

Descripció digitalització col·lecció documental "Cuba Descriptiva"
ARXIVERS SENSE FRONTERES

Anual
Pressupost:
EUR

8.000

Descripció del projecte: L'acció consisteix en la digitalització de la ORDINÀRIA
col·lecció documental "Cuba descriptiva" que custodia l'Institut
d'Història de Cuba (IHC). Aquesta col·lecció conté informació de gran
rellevància sobre els municipis i barris de Cuba entre 1911 i 1913,
especialment de l'antiga província de l'Havana. Per a això, es preveu
la compra de tres ordinadors, una càmera fotogràfica i tres discos
durs. Amb aquest equipament i sota la coordinació d'Arxivers sense
Fronteres, l'equip tècnic especialista en arxivística i gestió documental
de la IHC, intentarà salvaguardar, descriure i digitalitzar aquesta
col·lecció de la manera més segura i útil possible per facilitar el treball
de recerca a futur.
Objectiu específic 5: Contribuir a l'enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l'educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
KAYNINE: Els drets els guanyarem fent escoltar les nostres veus!
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost:
EUR

49.980

Descripció del projecte: La intervenció (projecte de continuïtat ORDINÀRIA
finançat a la Convocatòria de l'Ajuntament 2014) pretén reforçar la
visibilitat, protecció, defensa i l'exercici actiu dels drets de les
persones discriminades per la seva orientació sexual i/o identitat de
gènere al Marroc, promovent la inclusió de la comunitat LGTBI com a
subjecte de dret dins la societat marroquina. L'Acció principal
combina les capacitats en protecció de DDHH de dues associacions
(NOVA i AQUARIUM) amb l'experiència en el suport a la comunitat
LGTBI de l'associació Casal Lambda i el moviment social marroquí
emergent ASWAT.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Mediterrània
Marroc - Diversos municipis

1

FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO LGTB DE ESCUINTLA (Guatemala) Anual
EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
FUNDACIO SIDA I SOCIETAT
Pressupost:
EUR

45.000

Descripció del projecte: El projecte pretén promoure els drets del ORDINÀRIA
col.lectiu LGTB a Escuintla (Guatemala), a partir de l'enfortiment de
les organitzacions de base de la zona i del treball en xarxa per millorar
la seva capacitat d'incidència i mobilització.
Un dels objectius és incentivar l'intercanvi de bones pràctiques i
transferència de metodologies entre entitats i xarxes de LGTB
d'Escuintla i BCN, a partir de les experiències de l'entitat en agrupació
a BCN (STOP SIDA) a través de plataformes "on line" que actuen com
a punts de trobada, o la incidència política gràcies al treball en xarxa.
Es realitzaran intercanvis d'experiències i formació tant a Escuintla
com a Barcelona.
Es tracta de dotar a aquest col.lectiu d'eines que permetin orientar
els seus esforços d'incidència, així com la capacitat d'interlocució amb
les autoritats locals, a partir de convenis de col.laboració i formació
amb agents claus (policia, professionals sanitaris...).
També es pretén formar a educadors i fer ús d'internet perquè la
informació arribi a la major població possible del col.lectiu de LGTB a
Escuintla.
Tanmateix es dotarà d'instruments per fer un seguiment, registre i
denúncia més efectiva en casos de vulneració dels drets del col.lectiu
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Amèrica
Escuincla - Guatemala
Integración con equidad de género, justicia social y sostenibilidad Pluriennal
ambiental
ENTREPOBLES
Pressupost:
EUR

74.597

Descripció del projecte: Es tracta d'una proposta que pretén articular ORDINÀRIA
el treball d'organitzacions de El Salvador, Cuba (cooperació Sud-Sud)
amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social i econòmic de
les dones a ambdos països, centrat sobretot als municipis de Centro
Habana i de Cuscatancingo i de San Marcos. L'estratègia té previst
portar a terme accions de formació, promoció d'iniciatives
d'economia social i feminista, enfortiment del treball en xarxes,
especialement del movimemt de dones i feminista.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana i San Salvador

1

IDENTIDADES DIVERSAS, IGUALES DERECHOS
INTERMÓN OXFAM

Anual
Pressupost:
EUR

42.000

Descripció del projecte: El projecte busca contribuir a la promoció i ORDINÀRIA
defensa dels drets de les persones LGBT de Nicaragua mitjançant tres
eixos de treball: formació, accions d’incidència i un estudi que
permeti a les organitzacions, col.lectius LGBT i organitzacions de
dones i feministes que durant anys han treballat en la promoció dels
drets sexuals, conèixer la percepció de la població dels sis
departaments i dues regions autònomes sobre drets de les persones
LGBT.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Amèrica
Nicaragua - Diversos municipis
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
LESBIANAS DE SUS DERECHOS
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS

AUTOGESTIÓN

MUJERES Anual
Pressupost:
EUR

50.000

Descripció del projecte: El projecte busca contribuir a la promoció i ORDINÀRIA
defensa dels drets de les persones LGBT de Nicaragua mitjançant tres
eixos de treball: formació, accions d’incidència i un estudi que
permeti a les organitzacions, col.lectius LGBT i organitzacions de
dones i feministes que durant anys han en la promoció dels drets
sexuals, conèixer la percepció de la població dels sis departaments i
dues regions autònomes sobre drets de les persones LGBT.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

1

MEJORADA LA GOBERNABILIDAD EN EL MANEJO INTEGRAL DE Pluriennal
DESECHOS SÓLIDOS
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost:
76.281,71 EUR
Descripció del projecte: Es pretén contribuir al sanejament ambiental ORDINÀRIA
del Puerto de la Libertad a través de l'elaboració i implementació d'un
pla pilot d'ús de residus sòlids, promovent la publicació i aplicació de
l'ordenança municipal aprovada, la construcció d'una ecoestació i una
compostera. S'enfortiran els coneixements i capacitats del municipi a
través d'un pla d'educació i sensibilització ambiental a escoles,
colònies i dependències municipals i es contribuirà a la creació d'una
xarxa urbana per a la promoció de l'ús integral dels residus sòlids
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona Geogràfica Amèrica
El Salvador - Diversos municipis
DESARROLLO I IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS DE CADASTRO Anual
CIUDADES MOZAMBIQUE
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Pressupost:
EUR

47.180

Descripció del projecte: Aquest projecte és continuació del projecte ORDINÀRIA
gairebé executat "Mejora de las capacidades institucionales de
gestión del desarrollo en Autoridades Locales de Mozambique
mediante el desarrollo de herramientas de gestión urbana de bajo
coste apropiadas en contextos de ciudades intermedias bajo una
óptica de buena gobernanza, sostenibilidad y participación" i
concretament de l'activitat A1.2.3 "Desenvolupament i
implementació de casos pràctics de Cadastro únic a las municipalitats
de Maxixé, Inhambane i Manhiça". Aquesta nova fase inclou d'una
banda l'explotació amb eines GIS de les dades recollides a la primera
fase així com sensibilització als dirigents polítics sobre el cadastre
inclusiu per harmonitzar i coordinar les estratègies i metodologies de
cadastre dels diferents municipis.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona Geogràfica Àfrica
Moçambic - Diversos municipis

1

INSERCION SOCIO-LABORAL EN LOS BARRIOS URBANOS MARGINALES Anual
DE QUITO
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED Pressupost:
EUR

59.664

Descripció del projecte: Aquesta proposta té com a objectiu impulsar ORDINÀRIA
una iniciativa d'inserció socio-laboral als barris urbans marginals de la
ciutat de Quito amb especial atenció a persones joves i especialment
dones víctimes i persones refugiades.
A través del projecte es pretén reduir els riscos que presenta el
context de perifèria urbana, mitjançant quatre línies d'acció: 1)
formació tècnic-professional; 2) posada en marxa d'una oficina
d'assessorament laboral; 3) formació en habilitats professionals i
microempresa; i 4) disseny de manera participativa entre tots els
agents de desenvolupament d'una estratègia d'incidència social i
política que promogui els drets dels grups en situació de
vulnerabilitat, amb èmfasi en dones joves.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
Quito
Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos de la Indústria Extractiva
MEDICUS MUNDI CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost:
61.078,52 EUR

Descripció del projecte: El projecte s'ha dissenyat i executat amb el ORDINÀRIA
Consell Municipal de Pemba (CMP), i pretén contribuir a la millora de
la salut dels ciutadans del municipi de Pemba mitjançant l'augment
de les capacitats institucionals del consell en promoció de la salut i
dels coneixements de la població per prevenir les principals malalties
que afecten al municipi, amb especial èmfasi en els riscos de la
indústria extractiva.
S'ha dissenyat un projecte més concret i enfocat a una problemàtica
sensible per a la població de Pemba i les institucions locals, per tal
d'augmentar la pertinència del projecte i la motivació dels actors.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona Geogràfica Àfrica
Moçambic - Diversos municipis

1

ARTE COMUNITARIO Y EDUCACION ARTISTICA PARA UNA CULTURA Anual
DE PAZ EN SALVADOR
HUACAL-ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR
Pressupost:
59.902,05 EUR
Descripció del projecte: El projecte es proposa contribuir al ORDINÀRIA
desenvolupament integral de col.lectius desafavorits en els
departaments de San Salvador i de Chalatenando a El Salvador. En
concret i a través d’estratègies artístiques i d’inclusió social, es busca
reduir l’impacte de la violència en la infantesa i la joventut
salvadorenya. La intervenció contempla dos tipus d’accions: formació
a docents a San Salvador en metodologies artístiques i la formació
artística a joves, nens/es i dults al Nord-orient i al Sud de
Chalatenango a través de la metodologia d’art transformador com a
eina per enfortir la seva autoestima i apoderament que condueixi a
un major compromís amb la defensa dels DDHH.
Objectiu específic 5: Contribuir a l'enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l'educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador
Millora accés serv. sanit. inform. i suport de qualitat a PLHA a Anual
Anantapur
FUNDACIO VICENTE FERRER
Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: El projecte pretén millorar les condicions de ORDINÀRIA
vida de les PLHA (people living with HIV/AIDS) del districte
d'Anantapur a través de la millora en l'accés a serveis sanitaris de
qualitat en el "Care and Support Center (CSC)"- Hospital de malalties
infeccioses de RDT/WDT a Bathalapalli.
També es pretén millorar i enfortir les estratègies d'informació,
Educació i comunicació per a la prevenció i coneixement del VIH/SIDA
en l'àmbit de l'hospital i en tot el districte d'Anantapur mitjançant
diverses actuacions. D'aquesta manera es pretén contribuir a la
reducció dels alts nivells de prevalença, mortalitat i discriminació que
pateixen les PLHA.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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 Àsia
Anantapur - Índia

1

SUPORT PLA COMUNAL D'OUJDA PER AL BON GOVERN I UNA GESTIÓ Pluriennal
SOSTENIBLE AIGUA
FUNDACIO MÓN-3
Pressupost:
EUR

46.465

Descripció del projecte: Contribuir a la millora de la gestió dels ORDINÀRIA
recursos hídrics de la comuna d'Oujda al Marroc creant un marc de
concertació entre els diferents actors implicats en la gestió i ús de
l'aigua (càrrecs electes, tècnics de les AAPP i agències, representants
de la societat civil). Durant el primer any, es realitzarà un diagnòstic
participatiu per tal de definir la problemàtica a l'entorn de la gestió i
ús de l'aigua i el full de ruta per a definir el procés de concertació.
Aquest procés d'acompanyarà de capacitacions i tallers d'intercanvis
entre Oujda i Barcelona per tal d'alimentar les reflexions del grup de
treball. Al final del projecte hi haurà un document amb les
recomanacions per a una bona governança i gestió sostenible de
l'aigua.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i sanejament de la
població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la 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
Marroc - Diversos municipis
APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO Anual
LGTB EN DAKAR
METGES DEL MÓN
Pressupost:
45993,70 EUR
Descripció del projecte: Intervenció de defensa dels DDHH del ORDINÀRIA
col·lectiu LGTB integrada en un programa de l'entitat a Dakar vinculat
a temes de VIH / Sida a la ciutat. La intervenció vol anar més enllà de
la sensibilització i suport a les qüestions sanitàries i psicosocials cap a
accions d'incidència i defensa dels drets humans del col·lectiu LGTB a
Dakar.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona Geogràfica Àfrica
Dakar

1

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE Pluriennal
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD QUITEÑA
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN
Pressupost:
59.281,06 EUR
Descripció del projecte: Es pretén promoure la participació juvenil ORDINÀRIA
organitzada a la ciutat de Quito amb especial atenció a la dona jove
per tal d’afavorir la governabilitat democràtica i impulsar un procés
d’auditoria social dut a terme pels joves per a la implementació de
l’Agenda Metropolitana de Joventut de Quito. Es treballarà a través
de l’apoderament i generació de capacitats, l’enfortiment de les
agrupacions juvenils, la sensibilització i la incidència a les autoritats
locals i la creació d’espais de participació de la població jove.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables com ara la
infància.
Zona Geogràfica Amèrica
QUITO

1

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'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH

Anual
Pressupost:
EUR

4.600

Descripció del projecte: L'empresa Croquis realitzarà l'assessorament ASSIST. TÈCNICA
museogràfic de l'equipament del Palau Segundo cabo
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
Col·laboració amb entitats
Emprendedores sociales juveniles: promoviendo innovación social Pluriennal
para un mejor San Salvador
AJUDA EN ACCIÓ
Pressupost:
EUR

73.225

Descripció del projecte: El proyecto consiste en el desarrollo de ORDINÀRIA
habilidades emprendedoras, tecnológicas y de negocio social en 270
adolescentes y jóvenes en condiciones vulnerables del municipio de
San Salvador, impulsadas por el Instituto Municipal de la juventud,
ente rector de la Política Municipal de Juventud de San Salvador.
Con las acciones del proyecto se pretende la prevención de conductas
violentas, promover la igualdad de género, la resolución de conflictos
de manera pacífica y abrir oportunidades para el desarrollo integral y
la participación ciudadana juvenil.
Un aspecto importante a destacar lo constituye la disponibilidad física
y material para que adolescentes y jóvenes puedan adquirir
conocimientos y habilidades en el manejo de tecnologías apropiadas
e innovadoras, que les permitan desarrollar al máximo sus
capacidades emprendedoras y de negocio social.
Igualmente el proyecto promoverá la organización de jóvenes a fin de
que se conviertan en agentes de cambios, fortalezcan su participación
ciudadana y puedan hacer visibles ante las autoridades del
municipio, sus propuestas, iniciativas y demandas. Para dar cohesión
a la organización de jóvenes se construirá una red municipal de
jóvenes emprendedores, que puedan mostrar y desarrollar sus
iniciativas y proyectos emprendedores, apoyadas por el Instituto
Municipal de la Juventud.
Objectiu específic 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
2

Desarrollo de las capacidades productivas y de gestión en el Pluriennal
municipio de La Habana del Este
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL
Pressupost: 80.000
EUR
Descripció del projecte: El proyecte pretende mejorar la capacidad ORDINÀRIA
productiva de 4 cooperativas agrícolas de La Habana del Este.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
Fortalecido el desarrollo integral y capacidades laborales de los y las Pluriennal
jóvenes en situación de riesgo en zonas urbano marginal de Managua
EDUCO - EDUCACIÓN SIN FRONTERASPressupost: 80.000
EUR
Descripció del projecte: El proyecto plantea la puesta en marcha de ORDINÀRIA
un programa de formación técnica y organizativa con jóvenes de
zonas urbano marginales del Departamento de Managua, Nicaragua.
En concreto se trabajará con mujeres y hombres jóvenes, a partir de
los 16 años, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas,
organizativas y de incidencia de cara a conseguir su integración sociolaboral ya sea creando o mejorando su propio negocio o consiguiendo
un puesto de trabajo en mejores condiciones y creando conciencia
sobre el reconocimiento de sus derechos.
La estrategia definida se construye en torno a tres ejes:
- Puesta en marcha de un programa de formación técnica
especializada para 60 jóvenes (30 por año), avalado por el INATEC (se
incluyen acuerdos o convenios y acuerdos que se han establecido en
años anteriores con INATEC), que permita el fortalecimiento de
habilidades técnicas, favoreciendo la obtención de un puesto de
trabajo para los y las jóvenes. Este programa de formación se
complementa con un programa de Formación en habilidades para la
vida, para integrar la mejora de las habilidades socio personales para
el desarrollo individual y comunitario.
- Desarrollo de un programa de emprendimiento para mujeres y
hombres jóvenes, que apoye las iniciativas de autoempleo y la
creación de pequeñas empresas a nivel local, y la participación
equitativa de hombres y mujeres en el desarrollo local.
- Un programa de formación y sensibilización para la incidencia
política destinado a los y las jóvenes. Este programa de formación y
sensibilización incidirá especialmente en la igualdad de género y la
eliminación de comportamientos y esquemas sexistas entre las y los
jóvenes, así como de otros patrones culturales excluyentes y la
construcción de una ciudadanía paritaria. Tiene como objeto
promover la participación de las y los jóvenes en los espacios de
dialogo ciudadano y sensibilizar a la población, en su conjunto, sobre
la problemática de sus barrios para la búsqueda de soluciones
conjuntas.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
Nicaragua - Diversos municipis
3

Apoyo a iniciativas de desarrollo local con una visión de soberanía Anual
alimentaria y participación de hombres y mujeres, en el Municipio
Cerro de La Habana.
SUDS Associació Internacional Solidaritat i Cooperació
Pressupost:
EUR

81.000

Descripció del projecte: La propuesta da continuidad al proyecto EXTRAORDINÀRIA
“Apoyo a iniciativas de desarrollo local con una visión de soberanía
alimentaria y participación de hombres y mujeres, en el Municipio
Cerro de La Habana ”, iniciado por ACSUR, conjuntamente con la
organización cubana ACTAF en La Habana, y tiene como objetivo
contribuir al desarrollo económico local con perspectiva de equidad
de género en el municipio Cerro de La Habana, mediante el
fortalecimiento de la gestión municipal y la dinamización del tejido
productivo, a través de:
a)
Fortalecimiento de las capacidades locales para la mejora de
la gestión municipal, mediante la formación y el apoyo a los procesos
de descentralización (gobierno local, Delegación Municipal de la
Agricultura).
b)
Diversificación de iniciativas económicas locales en el sector
productivo: se trabajará desde una dimensión de Soberanía
Alimentaria, apoyando a la Unidad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC) 1º de Julio, y dos organopónicos del sistema de la Agricultura
Urbana, se fortalecerán los círculos de interés y el trabajo en torno al
medioambiente en las escuelas, se apoyarán procesos de articulación
de los y las productoras agroecológicas. Todo ello, permitirá una
mayor disponibilidad de alimentos producidos localmente.
c)
Creación de espacios de intercambio, difusión y articulación
de los actores locales, con la promoción de ferias de artesanías y
productos de producción local, la realización de encuentros, y apoyo
al taller de Transformación Integral del Barrio de El Canal. Con ello, se
favorecerá la dinamización social y económica en el municipio, que
cuenta con una población aproximada de 129.400 habitantes.
La propuesta permitirá la consecución de los objetivos y resultados
previstos, así como dar continuidad a cada una de las actividades
iniciadas, completando así la ejecución de todo un proceso de
fortalecimiento de capacidades locales y productivas en el Municipio
del Cerro.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

4

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE PILOT DE COOPERACIÓ AL Pluriennal
DESENVOLUPAMENT AMB PARTICIPACIÓ EMPRESARIAL
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost:
93.429,14 EUR
Descripció del projecte: Aquest és un projecte pilot que pretén incidir CONVENI
en la millora de la Gestió de Residus Sòlids Urbans i en l’enfortiment
de la cadena de RSU a la ciutat de Maputo, millorant les capacitats de
les organitzacions locals, amb la participació de l’empresa catalana,
que col·laborarà en la millora de les condicions de vida dels
ciutadans/es i associacions i/o empreses moçambiqueses que
participen en el projecte. El projecte pretén incidir en la organització
interna d’una cooperativa (Comsol) i una organització local (Kutenga),
aplicant també un sistema d’itineraris personals que permetin
l’enriquiment i apoderament dels treballadors (recicladors), així com
en la cohesió entre els actors locals del sector dels RSU. Per altra
banda, també treballa en la sensibilització sobre la importància del
reciclatge i els seus beneficis socials, econòmics i mediambientals
amb participació ciutadana.
Objectiu específic 5: Garantir l’espai de reflexió per a una major implicació del sector
empresarial en la cooperació al desenvolupament.
Zona Geogràfica Àfrica
Maputo
REHABILITACIÓ ECONOMIA PRODUCTIVA
CAMPEROLES:RECUPERACIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

I

ORGANITZACIONS Pluriennal
Pressupost:
EUR

66.000

Descripció del projecte: Aquest projecte és una intervenció a les ORDINÀRIA
àrees agrícoles de Nord i Est de Beit Hanoun, Est de Jabalia i Nord de
Gaza amb l'objectiu de treballar l'enfortiment de la seguretat
alimentària de la població i proveir una producció d'agricultura
saludable. Es tracta d'un projecte amb dos components; el primer és
la rehabilitació d'àrees agrícoles amb la reconstrucció de 4.500 km de
vies agràries i recuperació de 100 dunums de terra incorporant
tècniques agroecològiques; l'altre component és l'enfortiment de les
estructures associatives de les organitzacions camperoles de Gaza,
apoderant el seu rol organitzatiu i d'incidència en les polítiques
públiques per la bona gestió d'una agricultura sostenible i defensa
col·lectiva dels seus drets. Els destinataris directes d'aquest projecte
són 180 agricultors (un 35% de dones) i indirectes 700 agricultors que
podran accedir a les seves terres, i 1.500 persones que milloraran la
seguretat alimentària.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

L'emprenedoria eina de resilència davant el dol per la ocupació Anual
israeliana
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Pressupost:
49.971,39 EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén promoure les capacitats i ORDINÀRIA
oportunitats que han patit una situació traumàtica de la ciutat de
Nablus (Cisjordània). Es pretén treballar a partir dels dols traumàtics,
per així promoure les capacitats individulas i col.lectives per
l'apoderamente personal i econòmic. La estratègia d'intervenció serà
mitjançant seminaris de formació en dol (intercanviar experiències
entre dones), així com també es realitzaran 2 capacitacions de
microemprenedories a l'any (principalment en fotografia i hostaleria).
Finalment es durà a terme un estudi d'impacte i sostenibilitat.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS DE LA HABANA
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS

DE

LAS

MUJERES Anual
Pressupost:
46.587,39 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir les capacitats de ORDINÀRIA
les dones emprenedores, “cuentapropistes” i de cooperatives no
agropecuàries de La Habana per millorar la seva inserció econòmica i
social i aprofitar el potencial productiu de les dones en el marc de les
noves formes de gestió econòmica promogudes pel Govern Cubà. Per
fer-ho, es treballarà en tres direccions: 1) Mòdul formatiu amb els
principis d’economia feminista i apoderament de les dones i
desenvolupament plans de negoci 2) Acompanyament tècnic a dues
iniciatives econòmiques (una “cuentapropista” i una de cooperativa)
al Barri de Cayo Hueso i 3) Promoure intercanvi amb altres
experiències nacionals i internacionals.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana

1

Foment denvolupament sostenible i la emprenedoria verda a Tànger Anual
Tetuan
AZIMUT 360 SCCL
Pressupost:
49.930,50 EUR
Descripció del projecte: El projecte que es proposa impulsa el sector ORDINÀRIA
de les energies renovables i l'eficiència energètica (EERR&EE) a la
regió de Tànger-Tetuan del Marroc a través de la impartició de
formació especialitzada a tècnics locals de la comuna urbana de
Chefchouen. Es farà una formació tècnica (EERR&EE) que es
completarà amb una formació (i acompanyament) en emprenedoria i
gestió d'empresa per tal de fomentar la creació de llocs de treball a
través de la creació de noves estructures empresarials (prioritzant la
fòrmula cooperativa) o consolidar i ampliar iniciatives existents.
El projecte assegurarà mecanismes multiplicatius de les accions a
través de la formació a potencials formadors ja agrupats en una
associació d'electricistes (Outahammam) i de la participació al
projecte de l'ADEREE (Agència Pública pel Desenvolupament de les
EERR&EE. Paral·lelament es preveu fer difusió del projecte,
acompanyant-lo d'un discurs divulgatiu en matèria d'EERR&EE.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Mediterrània
Marroc - Diversos municipis
Impuls iniciativa emprenedora i emponderament de dones en risc Anual
d'exclusió
ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA ASECOP
Pressupost:
EUR

39.523

Descripció del projecte: Projecte de formació professional en el ORDINÀRIA
sector de l'artesania (fusta d'olivera, tèxtil i brodat) de dones del
districte de Betlem residents a Beit Sahour, amb l'objectiu d'integrarles al mercat laboral, fomentant la seva actitud emprenedora i el seu
apoderament econòmic. A més, hi haurà tallers sobre equitat de
gènere, valors democràtics, emprenedoria juvenil, gestió i iniciativa
empresarial.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

APOYO AL DESARROLLO LOCAL A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Pluriennal
DE LA GESTION COOPERATIVA EN LA AGRICULTURA URBANA Y
SUBURBANA. CUBA
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Pressupost:
68.229,59 EUR
Descripció del projecte: Aquesta proposta busca contribuir al ORDINÀRIA
desenvolupament econòmic local mitjançant l'enfortiment del teixit
productiu des d'una dimensió de sobirania alimentària. Es preveu
permeti la implementació de un model de gestió basat en l'articulació
cooperativa, en la agricultura urbana i suburbana, des d'un
enfocament ecològic, ambiental i d'equitat entre homes i dones, a
través de desenvolupar un pla integral de formació. La idea és
generar capacitats productives col·lectives, millorar la producció
ramadera i la comercialització de la producció, i també enfortir la
infraestructura productiva.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Amèrica
L'Havana
FORTALECIMIENTO TEJIDO SOCIOPRODUCTIVO MUNICIPIOS NORTE Pluriennal
DEL CAUCA
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: El projecte contribuirà a la creació de ORDINÀRIA
condicions d'estabilitat estructural mitjançant l'enfortiment del teixit
productiu i associatiu. En aquest sentit, es busca enfortir a
l'Asociación Regional para el Desarrollo Nortecaucano (ARDECAN) per
tal que sigui un actor que canalitzi la participació econòmica i
ciutadana, i promogui l'exercici progressiu i efectiu dels drets civils,
socials i econòmics dels seus associats. També es proposa millorar la
generació d'ingressos de 200 families camperoles associades, a través
de la modernització tecnològica, la diversificació i la inclusió en el
mercat com a proveïdors de productes de productes de panela per al
consum local, nacional i internacional, contribuint d'aquesta manera a
unes condicions de vida dignes que facilitin l'arrelament al territori i
evitin el desplaçament.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Amèrica
Colòmbia - Diversos municipis

1

Enfortiment economia productiva i organitz. Camperoles
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost:
EUR

75.069

Descripció del projecte: Aquest projecte és una intervenció a les ORDINÀRIA
àrees agrícoles de les ciutats de Jerusalem i Hebron, amb l'objectiu de
treballar l'enfortiment de la seguretat alimentària de la població i
proveir una producció agrícola saludable. Com a resultat de la
incorporació de tècniques agroecològiques, es disminuirà l'ús de
plaguicides que contaminen el sòl i l'aigua. També es vol enfortir les
estructures associatives de les organitzacions camperoles palestines,
recolzant la seva capacitat d'incidència en les polítiques públiques per
una agricultura sostenible i la defensa col·lectiva dels seus drets.
Aquest projecte te com a destinataris 200 agricultors (un 40% de
dones caps de família).
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza
DESENVOLUPAMENT AGRARI,COMERCIALITZACIÓ I SUPORT
L'ASSOCIACIONISME
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA

A Anual
Pressupost:
EUR

48.825

Descripció del projecte: El projecte promou l'organització de les ORDINÀRIA
camperoles de Kimbondo, proporcionant el capital inicial necessari,
perquè gestionin les seves pròpies explotacions d'hortalisses -sense
abandonar el cultiu de mandioca, base de l'alimentació familiar, la
responsabilitat recau en les dones- augmentant la producció i
l'eficiència de la seva activitat i possibilitant la comercialització
conjunta dels excedents.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Àfrica
RDC - diversos municipis

1

Promoción de 35 iniciativas empresariales justas de mujeres en Anual
Palestina
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Pressupost:
EUR

45.000

Descripció del projecte: Aquest projecte pretén, a través del ORDINÀRIA
reforçament de capacitats de gestió de negocis de 82 dones
palestines i l'acompanyament i orientació comercial dels seus
productes/serveis, i apoderar-les. L'objectiu és que aquestes dones
puguin mantenir els seus mitjans de vida (i els de les seves famílies) a
llarg termini i sense dependre de l'ajut humanitari.
Concretament seran seleccionades 82 dones de 15 localitats de
Cisjordània i de la Franja de Gaza amb iniciatives de micro-negocis
amb potencial i sostenibles. Un cop seleccionades, es faran
formacions en gestió administrativa, agricultura ecològica i comerç
just i en processos post-collita, així com en comercialització i
màrqueting de productes/serveis. Amb aquestes habilitats
reforçades, seran acompanyades i orientades en el procés post-collita
per donar un valor afegit a aquests productes i facilitar el seu accés
als mercats. També es farà una campanya de comunicació per
reforçar-lo.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza
Desarrollo medios de subsistencia para una Cooperativa de mujeres.
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Anual
Pressupost:
46.587,39 EUR

Descripció del projecte: Intervenció que té com a objectiu establir ORDINÀRIA
mitjans de subsistència per a un grup de 15 dones caps de llar sota el
llindar de la pobresa, que produiran aliments processats a través
d'una empresa cooperativa. ACF proporcionarà formació tècnica i de
gestió en màrqueting. L'Ajuntament de Rafah donarà suport a nivell
legal i de facilitació de l'accés al mercat dels productes processats
d'aquesta cooperativa.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

CAPACITACIÓ DE DONES COOPERATIVISTES
GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL

Anual
Pressupost:
43.500,50 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén una integració social i ORDINÀRIA
econòmica de les més de 60 dones a través del reforçament de la
cooperativa o GIE (Grup d'interès econòmic) de confecció artesanal.
Hi haurà accions de consolidació jurídica, acompanyament tècnic,
comercial i de màrqueting, amb el suport institucional de ODCO i de
l'associació Rissala.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Mediterrània
Eix Tànger - Tetuan
Apoyo a las coopertivas femeninas de Alhucemas
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

Anual
Pressupost:
EUR

50.000

Descripció del projecte: El projecte va dirigit a donar suport a 10 ORDINÀRIA
cooperatives femenines d'Alhucemas (Marroc) i la seva perifèria,
impulsant activitats generadores d'ingressos i la seva autonomia
(millora gestió, producció i comercialització) no només de les pròpies
cooperatives sinó també de les dones que en formen part amb la
finalitat de millorar la seva situació socioeconòmica i l'estatus jurídicsocial en un entorn que té una especificitat identitària i cultural, en la
qual el pes de la tradició en les relacions socials és elevat situant a les
dones en una situació marginal. D'aquesta manera, l'objectiu general
del projecte és contribuir a la millora de les condicions de vida de les
dones, un dels sector de població més vulnerable de la zona
d'intervenció i la consolidació d'estructures empresarials de
l'economia social i solidària.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona Geogràfica Mediterrània
Marroc - Diversos municipis

1

ENFORTIMENT
DEL
TEIXIT
PRODUCTIU.
L'EMPRENEDORIA FEMENINA
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA

PROMOCIÓ

DE Anual
Pressupost:
EUR

50.000

Descripció del projecte: El projecte es desenvoluparà a la ciutat de ORDINÀRIA
Kolda i pretén reforçar el teixit econòmic i productiu local. Les
beneficiàries directes són 200 dones membres de 5 grups d'interès
econòmic dedicades a l'avicultura local.
El projecte promourà la seva autonomia econòmica i el seu accés
equitatiu i amb participació plena en la dinamització econòmica de la
ciutat. Una iniciativa que té per objectiu la lluita contra la feminització
de la pobresa. Per assolir-ho, es desenvoluparan 3 eixos de treball: 1)
facilitar l'accés als factors de producció i l'enfortiment de les
capacitats productives de les dones en un marc de desenvolupament
sostenible; 2) promoure les habilitats gerencials i de lideratge de les
dones per a l'autogestió del seu desenvolupament; 3) contribuir a
augmentar la generació d'ingressos mitjançant la valoració i la
comercialització d'aviram a la ciutat.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona Geogràfica Àfrica
Senegal - Diversos municipis

1

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

Suport a les activitats impulsades per la LaFede.cat
LaFede.cat

Pluriennal
Pressupost: 176.300
EUR

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 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
Educació i sensibilització per un desenvolupament humà integral i Pluriennal
solidari
JUSTiCIA I PAU
Pressupost:
EUR

20.000

Descripció del projecte: Actuacions d’educació, difusió, sensibilització CONVENI
entorn les problemàtiques que pateixen els països amb els índexs
més baixos de desenvolupament humà (IDH).
El projecte té tres objectius principals:
Promoure canvis en el model econòmic per afavorir una
economia al servei de les persones i el desenvolupament humà
integral
Promoure el dret al treball com a bé humà fonamental a
escala global
Promoure un consum més responsable de la ciutadania,
afavoridor dels desenvolupament al Sud
Les activitats del projecte estan adreçades al conjunt de la ciutadania
de Barcelona en general. Tanmateix, certes accions, van dirigides o
bé a grups locals de barri que treballen amb entitats, escoles i
associacions, o bé a l’alumnat d’ESO.
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

1

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

Pluriennal
Pressupost: 39.200
EUR

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,
http://www.pamapam.org, una iniciativa de SETEM per transformar
la ciutat a partir de la cistella de la compra. El projecte es va presentar
públicament el desembre del 2013, fruit d’un any de treball
dinamitzant una xarxa de consumidores responsables que, mitjançant
una metodologia participativa, busca punts de consum i producció
responsable a la ciutat i en dóna difusió. El llançament de Pam a Pam
va tenir una gran acollida: 750 piulades twitter i 1.400 comparticions
a facebook en 10 dies, 32 impactes en mitjans de comunicació en
dues setmanes i 6.500 visites al mapa-web en 2 mesos. Amb aquesta
acollida, van arribar múltiples propostes de nous punts i la petició
d’ampliar sectors. El projecte que presentem en aquesta convocatòria
vol ampliar els sectors per tal que el mapa visibilitzi tot l’àmbit de
l’economia social i solidària, mantenint la gestió participativa de
l’eina, incorporant la realització d’una aplicació mòbil i un nou eix de
treball amb els establiments del projecte (enganxines identificatives i
formacions específiques)
Pam a Pam combina dos aspectes molt importants per a la
transformació social:
>> Visibilització d’alternatives de consum i producció de cara a la
ciutadania, facilitant un canvi d’hàbits que permetin superar la
societat consumista on vivim.
>> Sensibilització i formació: procés d’aprenentatge col•lectiu.
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

1

Veu, Dona, Àrab
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost:
EUR

38.000

Descripció del projecte: Es pretén incrementar el compromís de la ORDINÀRIA
ciutadania de Barcelona en la defensa i la promoció de l’equitat de
gènere, a partir d’apoderar a la societat civil sobre les causes
estructurals de l’assimetria de poder, i promoure una participació
civicopolítica de la ciutadania, de la societat civil organitzada, el
col•lectiu universitari i les institucions de la ciutat.
Es farà a partir de dos grans eixos:
El primer a partir de la formació i de la recerca activa: Generant
espais de reflexió coneixement sobre els mecanismes de
discriminació estructural, relatius als drets de les dones dels països
àrabs de la mediterrània (Liban, Jordània i Egipte) en relació al Marc
jurídic de les NU i CDAW, i els mecanismes d’incorporació i promoció
de l’equitat de gènere en les polítiques públiques.
Amb aliança amb titulars d’obligacions del drets, com la Universitat
de Barcelona i l’Associació de dones Juristes, es realitzarà un
seminari, amb la participació d’especialistes i titulars de drets del
Líban, Jordània i Egipte, s’iniciarià una recerca/investigació,
coordinada amb varies organitzacions amb la voluntat d’aportar
reciporcitat, retorn i propostes, també amb el suport de la Secretaria
d’Immigració de la Generalitat de Catalunya es faran unes jornades.
El segon eix pivota al voltant de generar una ciutadania, activa i
participativa, i implicada en l’igualtat i l’equitat de les dones a la
ciutat. A partir de la programació d’un cicle de cinema i de la
realització de videos participatius, fets a partir de les experiències de
les organitzacions del Líban, Jordània o Egipte.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica

Barcelona

Barcelona

1

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

Pluriennal
Pressupost:
39.920,80 EUR

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 de transformació social del Nord i del Sud, impulsant un model
autònom i veraç de sensibilització, feta des dels joves i que arriba a
diferents àmbits de la societat.
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
Hunger is not game: eradicar la fam o arrelar-la
FUNDACIO PRIVADA QUEPO

Pluriennal
Pressupost:
24.806,39 EUR

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
aprendre amb agents rellevants a Barcelona per a generar canvis en
l'àmbit de la cooperació internacional i el sistema geopolític global.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Barcelona conviu. Capacitació per la pau i la transformació de Pluriennal
conflictes a l'espai públic i comunitari.
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Pressupost:
23.179,69 EUR
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. També, es pretén generar
coneixement a partir de l'intercanvi entre teoria i pràctica. Es dirigeix
a personal municipal i d'altres (educadors, personal sanitari, etc.) així
com a ciutadans/es implicades en la vida comunitària del seu barri.
Les activitats previstes són:
1. 4 capacitacions
2. 2 grups de treball
3. Una jornada d'avaluació
4. Edició i difusió del material resultat en llengua catalana, espanyola i
anglesa
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

2

Del Raval al món: eduquem per la ciutadania global
ASSOCIACIÓ SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA (SCI-CAT)

Pluriennal
Pressupost:
EUR

40.000

Descripció del projecte: El projecte busca enfortir la cohesió social, el ORDINÀRIA
respecte als Drets Humans, la governança i el valor de la solidaritat a
la ciutat de Barcelona. Per tal d'aconseguir-ho, reforçarà les
capacitats de la ciutadania en educació per al desenvolupament, la
pau i els Drets Humans. La ciutadania és doncs la clau de l'èxit del
projecte, i per tal de maximitzar l'ampliació de les seves capacitats,
SCI-Catalunya emprarà un enfocament multidimensional, que
treballarà tant en la seva vessant individual (persones) com col·lectiva
(ONG i moviments socials); i des de l'àmbit local (barri del Raval i la
resta de Barcelona) fins al global (Catalunya, Europa, món). Els tres
eixos d'acció principals del projecte seran: i) el reforçament de la
inclusió social, la participació ciutadana i els coneixements en pau i
Drets Humans de joves de Barcelona en risc d'exclusió social; ii) la
sensibilització i la formació de la ciutadania barcelonina en pau i Drets
Humans; i iii) el reforçament del teixit associatiu i les capacitats de les
ONG i moviments socials que treballen per la pau, els Drets Humans i
el desenvolupament a Barcelona. La major part de les activitats del
projecte es duran a terme al barri del Raval de Barcelona. Per tal de
maximitzar el seu impacte positiu global, el projecte es presenta en
agrupació amb les entitats Nexes i SOS Racisme, que aporten la seva
expertesa específica (Nexes en inclusió social, interculturalitat i
participació democràtica i SOS Racisme en la lluita contra el racisme i
la xenofòbia).
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

3

Combatre pobresa energètica des de les causes estructurals: cap a la Pluriennal
sobirania energètica
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: Aquest programa pretén donar a conèixer les ORDINÀRIA
causes estructurals que provoquen la pobresa energètica, fruit d’un
model energètic insostenible i injust, així com donar passes per
revertir la situació. Avui en dia l’energia, un bé essencial per les
nostres vides, es considera un recurs mercantilitzat i es troba
controlat pel poder de les grans corporacions limitant, per una banda,
l’accés a aquest servei bàsic a les famílies que no tenen prou recursos
econòmics, mentre que per altra banda es perpetuen les greus
violacions de drets humans associades a l'obtenció dels recursos
energètics dominants. Amb la present proposta es vol d’una banda
sensibilitzar a la ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica de la
pobresa energètica a través d’un Stop motion i a la vegada proposar,
a través de l’art social, la sobirania energètica com alternativa. Així el
programa busca incidir sobre una nova governança global
respectuosa amb els drets humans participant en espais com
Enlazando Alternatives per tal de denunciar els impactes que les
grans corporacions provoquen amb les seves activitats o campanyes
com Stop Corporate Impunity que proposen un codi vinculant que les
obligui a complir amb els drets humans. Des de la perspectiva local, es
treballarà en el marc de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) fent
propostes concretes a nivell local per tal de caminar cap a la sobirania
energètica, a través d’un estudi, seminaris i fent incidència en les
polítiques públiques en matèria d’energia, cedint finalment el poder
sobre l’energia a la ciutadania crítica, activa i arrelada al territori.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Observatori català del cicle econòmic, militar, per la pau i el Pluriennal
desarmament
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Pressupost:
EUR

20.000

Descripció del projecte: Aquest conveni té per objecte establir el CONVENI
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Centre
Delàs amb la finalitat d’executar, durant els anys 2015 i 2016, les
activitats recollides en el projecte anomenat “Observatori català del
cicle econòmic militar, per la pau i el desarmament”, que inclou
l’actualització de la base de dades del cicle econòmic militar,
elaboració d’informes crítics, elaboració i difusió de revistes i
butlletins electrònics, aparició en els mitjans de comunicació,
organització de xerrades i seminaris i participació en diverses
campanyes d’incidència política.
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
IV Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET

Anual
Pressupost:
EUR

12.500

Descripció del projecte: El projecte consisteix en diverses activitats EXTRAORDINÀRIA
emmarcades en el IV Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet, amb
la participació de destacades personalitats internacionals del món de
la cultura, de la pau i dels drets humans, tals com el dissident xinès
Yang Jianli, la periodista Isabel Hilton i el professor Arcadi Oliveres.
El Cicle començarà amb el Festival del Tibet, que tindrà lloc entre els
dies 5 i 10 de desembre de 2015 (xerrades, documentals, mostres de
cultura popular, actes de mobilització, etc) i continuarà amb
l’organització d’actes relacionats amb els drets humans en general i,
en particular, per commemorar dates emblemàtiques del calendari
tibetà, com ara el LOSAR-Any Nou tibetà (9 de febrer de 2016) i el 57è
aniversari de l’Aixecament del Poble Tibetà contra la invasió de la
Xina (10 de març de 2016).
Aquestes accions tenen per objectiu la sensibilització social per
difondre les violacions dels drets humans que tenen lloc a tot el món
però especialment al Tibet.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Contribució al procés de pau a Colòmbia mitjançant el suport a la Anual
Taula Catalana
ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA COLOMBIA
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: Amb l’objectiu de contribuir des de EXTRAORDINÀRIA
Catalunya al procés de pau a Colòmbia, La Taula presenta un projecte
que inclou diverses activitats de sensibilització de la ciutadania,
incidència política amb les institucions catalanes i de treball en xarxa
amb les entitats que treballen amb el poble colombià.
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

1

Escriptor acollit 2015
ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB

Anual
Pressupost:
EUR

31.000

Descripció del projecte: El projecte que presenta el PEN Català EXTRAORDINÀRIA
consisteix en les accions necessàries per dur a terme el Programa
Escriptor Acollit durant l’any 2015. Per tant, inclou 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 porta a terme el projecte fent de
Barcelona una ciutat refugi que acull durant dos anys un escriptor/a
dels que proposa la Xarxa de ciutats refugi ICORN. Durant aquest
temps, li facilita un habitatge i un sou. També vetlla per la seva
integració en els cercles socials i culturals de la ciutat per tal de
facilitar que pugui desenvolupar la seva activitat professional en un
ambient de llibertat. Així mateix, promou la traducció de la seva obra
i la seva difusió a través d’actes literaris.
Val a dir que, com a mostra del compromís de l’Ajuntament de
Barcelona amb el valors de la xarxa de ciutats refugi i del programa
escriptor acollit, l’Ajuntament posa a disposició d’aquest programa
l’habitatge de propietat municipal ubicat al C. Rec, 13, principal 3a de
Barcelona, de manera que l’escriptor/a acollit el pugui ocupar a
precari, sense cap mena de pagament en concepte de lloguer.
Durant l’estada de l’escriptor/a acollit, s’organitzen una sèrie
d’activitats per permetre a l’escriptor acollit expressar la seva
creativitat i coneixements, sempre depenent de cada cas específic
(periodista, poeta, assagista, novel•lista, traductor, etc.). Aquestes
activitats tenen l’objectiu de promocionar-ne l’obra i d’afavorir el
diàleg intercultural:
•
conferències, debats, simposis, taules rodones i lectures
literàries;
•
programes educatius a les escoles, i actes acadèmics a les
universitats i a les institucions culturals públiques i privades;
•
actes de promoció de la seva obra (presentacions de llibres,
lectures, etc.);
•
difusió de la problemàtica de la llibertat d’expressió en
general, i del cas de l’escriptor acollit en particular, en els mitjans de
comunicació;
•
publicació i traducció de la seva obra.
Aquestes activitats es refereixen majoritàriament a l’escriptor acollit
durant l’any 2015 però també inclouen escriptors anteriorment
acollits pel Programa i que continuen residint a Catalunya.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

Projecte d'activitats 2015:Educació en Drets Humans
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES - ANUE

Anual
Pressupost:
EUR

65.000

Descripció del projecte: Suport a les activitats anuals d'ANUE. EXTRAORDINÀRIA
Destaquen el Premi Pau i la X Edició del C'MUN.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Promoure la integració curricular de l'Educació pel Desenvolupament, Anual
la Pau i els Drets Humans al Batxillerat i als estudis universitaris
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Pressupost:
EUR

53.000

Descripció del projecte: Es defineix que la implementació d’aquesta CONVENI
col•laboració tindrà tres línies d’actuació:
•
Creació de la Xarxa de Recerca per la Pau. Durant el 2015, es
treballarà per ampliar la xarxa de centres universitaris, entitat i
centres de batxillerat que hi participen. Les activitats estan
plantejades per fer aquesta participació més intensa i permanent.
Continuar amb l’aprofundiment de l’articulació curricular de
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.
•
El foment de la recerca aplicada de forma que el treball al
batxillerat esdevingui un projecte d’aprenentatge-servei, fomentant
la permeabilitat dels centres amb el seu entorn i la participació
ciutadana de l’alumnat.
•
Visualitzar la recerca per la pau. Premi Recerca per la Pau de
la UB. Adreçat a centres educatius, valorant treballs procedents de
centres de batxillerat de la ciutat de Barcelona. Publicació de treball
en Dipòsit Digital de la UB. Tardor Solidària de la UB.”
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i
l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Acord de Col·laboració entre el PMHB i la Gerència de Recursos de Pluriennal
l'Ajuntament de Barcelona per a la concessió de l'ocupació a precari
de l'habitatge situat al C. Rec, 13.
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE BARCELONA
Pressupost: 5.586,85
EUR
Descripció del projecte: Finalment no es va signar un conveni, es va CONVENI
acordar els termes de la col·laboració mitjançant un intercanvi de
correspondència entre el gerent del PMHB i el director de Cooperació
Internacional: el PMHB, a través de la seva brigada de manteniment,
es fa càrrec de les reparacions de l'habitatge en qüestió, previ avís per
part de la Direcció de Cooperació Internacional i prèvia acceptació del
pressupost per part de la mateixa Direcció. Al final de cada any,
Cooperació Internacional abona el cost de les reparacions que s'han
dut a terme durant l'any.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Supporting People's Movements in the Struggle for a better food Pluriennal
system
GRAIN, FUNDACIO PRIVADA
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: GRAIN és una organització internacional CONVENI
sense ànim de lucre fundada a Barcelona en 1990. El treball de GRAIN
se centra a promoure un sistema alimentari mundial just sota el
model de sobirania alimentària i el suport a poblacions indígenes,
camperols i les seves organitzacions en defensa dels seus sistemes
agro-alimentaris i els seus territoris enfront del fenomen de
l'acaparament de terres. Aquest treball, va rebre un reconeixement
mundial en 2011 amb la concessió del Right Livelihood Award, o
Premi Nobel Alternatiu, lliurat al Parlament Suec.
El treball de GRAIN es concreta en tasques de recerca, informació,
difusió, desenvolupament de xarxes, cooperació activa i creació
d'aliances, a nivell local, regional i global. Aquesta labor de
construcció de teixit social des de la recerca i la informació ha donat
innombrables fruits en forma de llibres, documents, informes,
articles, grups de notícies, pàgines web i revistes. Entre aquestes
últimes destaca la iniciativa Sobirania Alimentària, Biodiversitat i
Cultures, revista que amb el mateix nom agrupa a organitzacions i
col•lectius camperols, de desenvolupament, de medi ambient i de
consum. Tals iniciatives situen a Barcelona com un dels pols de
creació de pensament i suport a xarxes més importants d'Europa.
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

2

Escoltem les persones refugiades: aprenem a ser, aprenem a conviure
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR

Pluriennal
Pressupost:
EUR

15.000

Descripció del projecte: És un projecte pluriennal que té com a CONVENI
propòsit continuar treballant amb la comunitat educativa formal i no
formal, que atén els joves i infants entre 6 i 18 anys de la província de
Barcelona, per formar-los en totes aquelles qüestions que tenen
relació amb el desplaçament forçat, fomentar el respecte dels DDHH
i
potenciar
l’empatia
com
a
eina
d’aprenentatge,
promovent l’educació de valors, la cultura de la pau i el respecte a
qui és diferent.
Per dur a terme el projecte es planteja impulsar el Circuit de Tallers
Educatius “Fem-los Créixer” durant els cursos escolars 2014-15 i
2015-16, tallers basats en els continguts del recurs educatiu “Jo em
Dic Brisa, i tu?”, creat pel Comitè Català de l’ACNUR, i disponible per a
l’educació primària i en el lleure.
Tanmateix, a més de complir amb la dimensió de la Formació per al
Desenvolupament de l’EpD, el projecte buscarà implicar tant als
centres que participin en els Tallers com aquells que, durant el curs
2015-2016 utilitzin el recurs educatiu, en el desenvolupament
d’iniciatives solidàries que desenvolupin els mateixos joves i
infants. Es vol establir així les bases per una implantació progressiva
de la metodologia d’Aprenentatge i Servei i impulsar iniciatives que
tinguin com a objectiu millorar l’acollida de les persones necessitades
de protecció internacional a Catalunya.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

3

Festa del comerç just
SETEM

Anual
Pressupost:
EUR

34.000

EXTRAORDINÀRIA
Descripció del projecte:
La Festa del comerç Just i la Banca Ètica és una activitat lúdica i
educativa que té lloc un cop l’any a Catalunya. Enguany se celebra la
setzena edició, que s’iniciarà el proper 9 de maig coincidint amb el Dia
Internacional del Comerç Just i comptarà amb la participació
d’entitats de tot el país. Durant la festa es podrà gaudir d’exposicions,
espais de degustació de productes, tallers, xerrades, cinefòrums,
activitats d’animació infantil, etc. La temàtica de la Festa d’enguany
se centrarà en la problemàtica del tèxtil i el gènere.
Sota el lema “Estira del Fil. Tria Comerç Just i Banca Ètica”, es pretén
animar la ciutadania a estirar del fil de les injustícies que s’amaguen
darrera la roba que vestim, tot apostant per alternatives de consum
responsable com són el comerç just i la banca ètica.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Campanya Migracions Forçades. Obra de teatre de carrer “Fugits”
Metges sense Fronteres

Anual
Pressupost: 9.849,40
EUR

Descripció del projecte: La intervenció es localitza a la ciutat de EXTRAORDINÀRIA
Barcelona i consisteix en la representació d’una obra de teatre
adreçada a la ciutadania amb l’objectiu d’aproximar el públic a la
vivència d’una població atrapada en la violència i obligada a migrar.
La representació és a càrrec de la companyia de teatre Kamchàtka,
amb qui Metges sense Fronteres ja hi ha treballat conjuntament.
L’entitat ha arribat a un acord amb el Festival de Creació
Contemporània “Escena Poblenou 2015” i es duran a terme quatre
representacions els dies 24 i 25 d’octubre de 2015, dos cada dia.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Una escola amb drets
UNICEF COMITÉ CATALUNYA

Pressupost:
EUR

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 que
integren la comunitat educativa respecte dels drets de la infància i la
seva situació arreu del món, la relació intergeneracional adultsinfants/adolescents, les condicions i espais per a una veritable
participació de l'alumnat, l'enfocament de drets en l'organització
escolar, els projectes curriculars i els projectes educatius de centre.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Revista ONGC
IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost:
EUR

20.000

Descripció del projecte: Consolidar la veu de les ONGD barcelonines EXTRAORDINÀRIA
en un mitjà de comunicació sorgit al si del sector de les ONG que
actua d’àgora de discussió, reflexió i interpretació del món que ens
envolta i de les claus per garantir i facilitar els processos de
transformació social.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Suport als districtes en les accions d'educació per al desenvolupament Anual
DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ
Pressupost:
EUR
Descripció del projecte:

54.020

GEST. PROGRAMES

Descripció: Des de fa ja molts anys que tenim relació amb els
districtes donant suport a les accions i projectes de solidaritat que
han anat fent les entitats dels districtes. En dos sentits:
1.
A través dels projectes subvencionats a la convocatòria de
subvencions de cooperació internacional i justícia global. Actualment
tenim entre 80 i 100 projectes d’educació per al desenvolupament
que les ONG duent a terme a la ciutat. Amb la idea d’aterrar les
accions a territori es demana a les entitats que identifiquin on
treballen, barris, centres educatius, equipaments públics, etc...
Tota aquesta informació la traspassem als referents del districtes
perquè coneguin els projectes d'educació per al desenvolupament
que fan les ONG i que s’impliquin en el seu seguiment en la mesura
del possible (en la línia de la coherència de polítiques, coordinació
entre la Direcció i els districtes, etc...) També és important per les
ONG de conèixer els referents de cooperació de cada districte per tal
que les accions siguin més aterrades, més enxarxades amb les pròpies
dinàmiques del barri, que encaixin amb altres iniciatives similars,
etc...
2.
Des de la Direcció tenim un pressupost anual per les accions
que des de districte s’impulsen (des de fires solidàries, fins a projectes
educatius, projectes d’aprenentatge i servei entre centres educatius i
entitats de cooperació, jornades i cicles en determinats temes, etc.).
Els i les referents ens fan arribar les seves propostes i des de la
Direcció es validen i es fan les transferències i acompanyament en cas
que es necessiti.
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Assessorament periodístic a ONG
Xarxa Europea de Dones Periodistes

Anual
Pressupost:
EUR

25.000

Descripció del projecte: L’objectiu del projecte és facilitar a les ONG i EXTRAORDINÀRIA
entitats de solidaritat un servei d’assessorament professional que els
permeti elaborar plans de comunicació, organitzar i desenvolupar les
funcions pròpies dels gabinets de comunicació i optimitzar les seves
relacions amb els mitjans de comunicació, així com un servei de
formació per a les entitats i periodistes.
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
Lletres Viatgeres. Escriure és divertit.
Fundació Jordi Sierra i Fabra

Anual
Pressupost:
EUR

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. Per fer-ho, el projecte pretén
posar en contacte mitjançant la lectura i l’escriptura a dues escoles de
dues ciutats: Barcelona i Medellín, amb un eix central, la ciutat i el
món urbà. La fundació Jordi Sierra i Fabra de Barcelona amb el suport
de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra de Medellín
dinamitzen el projecte juntament amb una escola del districte de
Sants-Montjuïc de Barcelona i un escola de Medellín. La idea és que
els mestres de l’escola s’involucrin activament i puguin ser agents
actius del projecte. El projecte pretén promoure valors com la
convivència, el respecte a la diversitat, l’esforç, l’empatia,
l’interculturalitat, la interdependència entre el que és local i el que és
global i el diàleg. És un projecte de 8 mesos que pretén, a partir de
l’avaluació i la sistematització, anar millorant i englobat cada cop a
més infants i joves de Barcelona i Medellín
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

Joc Literari
CASA AMÈRICA CATALUNYA

Anual
Pressupost: 2.727,95
EUR

Descripció del projecte: La Fundació Sierra i Fabra, Casa Amèrica i la ASSIST. TÈCNICA
xarxa de biblioteques promocionen la lectura fent un treball conjunt
amb nens , els mestres, els bibliotecaris i els dinamitzadors culturals
mitjançant activitats de carácter cultura i educatiu, i amb la
participació de escriptors contemporanis de la lectura infantil i juvenil
llatinoamericana.
La iniciativa sorgueix a Barcelona a partir de l'experiència de
promoció de la lectura a Medellín.
Objectiu específic 3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i
l'Educació per la Pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Premi Internacional Alfons Comín 2015
FUNDACIO ALFONSO COMÍN

Anual
Pressupost:
EUR

23.000

Descripció del projecte: La Fundació Alfons Comín té com a un dels EXTRAORDINÀRIA
seus principals objectius treballar en la línia del compromís social,
polític i religiós que va animar la vida d’Alfons Comín. Aquesta tasca la
duu a terme des de diferents vessants, una de les quals és la
concessió cada any del Premi Internacional Alfonso Comín.
El Premi Internacional Alfons Comín, vol 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 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Memòria de solidaritat amb Bòsnia i Hercegovina
Associació City to City Districte 11

Anual
Pressupost:
EUR

18.000

Descripció del projecte: Activitats encaminades a reivindicar i EXTRAORDINÀRIA
recordar l'experiència de solidaritat, cooperació i superació de
dificultats entre la ciutadania durant els conflictes i post conflictes:
- Revisió i classificació de l'arxiu documental i fotogràfic donat per
l'Associació Mestres per Bòsnia
- Gestió del dipòsit de fotografies patrimoni de la Fundació
- Jornada "Ciutats dividides" (Barcelona)
- Exposició Barcelona-Sarajevo (Sarajevo)
- Ponències a congressos
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

2

Commemoració del 20è aniversari dels fets de Srebrenica
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Anual
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: Amb motiu del 20è aniversari de la matança EXTRAORDINÀRIA
de Srebrenica, la FSUB, a través de l’EUROM, i amb d’altres
organitzacions i persones que van participar en les mobilitzacions que
es van viure a Barcelona i Catalunya en aquells anys, en suport del
poble bosnià, i que, en algun cas, continuen treballant-hi, proposen
una sèrie d’activitats commemoratives, de reflexió i de record dels
fets que van tenir lloc l’any 1995 en aquesta població de Bòsnia i
Hercegovina. Els altres socis que participen, amb la FSUB, en alguna
de les activitats proposades són Igman-Acció Solidària, la Fundació
Districte 11 City to City i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.
-Actes de commemoració celebrats simultàniament a Barcelona i
Sarajevo el dia 11 de juliol.
- Reedició de l’exposició fotogràfica “Srebrenica, memòria d’un
genocidi” que fou inaugurada pel 15è aniversari dels fets i que ha
itinerat amb èxit per diversos municipis de Catalunya. Serà revisada i
actualitzada amb nous textos i imatges inèdites del mateix fotògraf,
Alfons Rodríguez, que fou guardonat amb el Premi Godó de
fotoperiodisme per una de les imatges de l’exposició. A Barcelona
l’exposició s’instal•larà durant dues setmanes al recinte del Born CC a
partir del dia 13 de juliol.
-Retransmissió des de Bòsnia del programa “Solidaris” de Catalunya
Ràdio, conduït per Rita Marzoa, el dissabte 11 de juliol.
-Taula rodona que tindrà lloc la tarda del 10 de juliol a l’edifici històric
de la Universitat de Barcelona amb representants de Bòsnia i de
Catalunya. S’abordarà, des de la perspectiva àmplia que ens ofereix el
pas del temps, el paper de les NNUU i de la UE en el conflicte i la seva
“responsabilitat” en la matança. També s’abordarà la situació actual a
la regió que pateix tensions latents com és el cas de les disputes
ètniques a Kosovo o Macedònia. Durant l’acte es connectarà en
directe amb Museu d’Història de Bòsnia i Hercegovina (Sarajevo) on
s’estarà celebrant la inauguració de l’exposició fotogràfica
“Srebrenica, memòria d’un genocidi”.
-Enviament a 120 centres d’ESO de la ciutat de Barcelona del llibre
“Srebrenica” i de la unitat didàctica promoguda per l’associació
Igman-Acció Solidària per ser treballada a les aules amb motiu
d’aquest 20è aniversari. Aquesta oferta educativa es completarà amb
la dels materials que posa a disposició d’alumnes i educadors el portal
www.portalpaula.org i que n’inclourà d’específics sobre els conflictes
dels Balcans.
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

3

Un món per implicar-se
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost:
EUR

12.475

Descripció del projecte: Els dos INS participen des de fa uns anys en el ORDINÀRIA
projecte "Implica´t" de Fundació Adsis d'EpD, que promou la
participació voluntària de l'alumnat després de sensibilitzar-lo a les
aules. Al 2013, al Seminari d'ApS organitzat pel CEB i el Centre
Promotor d'ApS, van elaborar conjuntament un projecte d'ApS amb
l'INS Goya i un altre amb l'INS Vall d'Hebron, que van començar a
aplicar al curs 2013-2014 amb tots els grups de 3r d'ESO, en matèries
curriculars i amb la participació obligatòria de tot l'alumnat. El curs
actual 2014-2015 estan fent la 2a edició. El projecte, després d'una
etapa de sensibilització global (nord-sud, consum, solidaritat) i sobre
4t món, se centra en el tema alimentari que permet treballar força
aspectes; desenvolupa l'eix d'aprenentatge (continguts curriculars,
competències,...) i l'eix de servei a la comunitat fent activitats de
recollida d'aliments en coordinació amb la 'Fundació Banc dels
aliments¨, la "Xarxa d'Aliments de Gràcia" i d'altres que es pugui
contactar. Tot acabant amb el reconeixement i celebració de tot el
viscut i après.
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
Posa la teva xinxeta Pam a Pam! Omple el teu barri de consum Anual
responsable i ESS
SETEM
Pressupost:
EUR

10.000

Descripció del projecte: El projecte pretén que els alumnes de ORDINÀRIA
l'Institut Miquel Tarradell aprenguin sobre economia solidària i
consum responsable. D'aquesta manera faran una recerca en el
districte d'aquells establiments/tendes que responguin a les
característiques de l'economia solidària. El resultat serà un mapatge
del districte, on apareguin totes les tendes detectades.
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

4

Programa pilot d'Aprenentatge Servei de la UPC per donar suport TIC Anual
a les entitats socials.
TECNOLOGIA PER A TOTHOM
Pressupost:
EUR

9.987

Descripció del projecte: La proposta parteix del Programa UPC ORDINÀRIA
Reutilitza que des de 2003 dota de recursos tecnològics en desús i
instal.lació de programari lliure a entitats socials. L'objectiu d'aquest
projecte pilot és evolucionar a partir de la metodologia
d'aprenentatge servei, per fomentar que els estudiants de la FIB i
l’ETSETB obtinguin una formació en TIC amb un valor social afegit, de
manera que es promogui la consciència social i la seva participació
activa en activitats de cooperació i solidaritat. El suport que
actualment s’articula a través del Programa UPC Reutilitza és puntual
i es limita a la cessió d'equips informàtics quan les entitats els
sol·liciten. Aquest projecte pilot pretén complementar entre 10 i 15
de les col·laboracions que es realitzin durant el curs 2015-2016 amb
un suport tecnològic continuat.Aquestes col·laboracions es faran
durant els dos últims anys de carrera per facilitar també que la relació
entre estudiants i entitats pugui perdurar un cop hagin obtingut la
titulació. L'activitat es reconeixerà amb un màxim de 6 crèdits ECTS
per estudiant. La voluntat és que tant l'estructura del projecte com
els materials que s'esdevinguin d'aquest puguin servir per a inspirar
noves propostes d'ApS a la UPC.
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
Servei Comunitari amb perspectiva de gènere.
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Anual
Pressupost:
12.438,08 EUR

Descripció del projecte: Es parteix de la necessitat social detectada ORDINÀRIA
d'implicar a la joventut en la lluita per la construcció d'una societat
més igualitària.
Aquesta activitat estarà adreçada sensibilitzar sobre les desigualtats i
les causes de la violència de gènere.
A través de la metodologia d'APS, els joves de centres educatius
podran aplicar els seus coneixements curriculars amb perspectiva de
gènere (a l'equip docent del centre si li proporciona els recursos
necessaris per aplicar la persepectiva de gènere als continguts de les
seves assignatures i l'alumnat realitza tallers específics sobre violència
de gènere). Aquests aprenentatges els posen en pràctica en una acció
de sensibilització (servei) sobre les relacions de gènere que sostenen
la violència masclista.
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
1

Reacciona: cinema i solidaritat
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Anual
Pressupost:
EUR

12.600

Descripció del projecte: El Projecte Reacciona és un projecte educatiu ORDINÀRIA
adreçat a joves de 3er i 4rt d'ESO d'instituts de Barcelona (escollits
amb el consell del Consorci d'Educació de Barcelona), amb l'objectiu
d'educar sobre temàtiques de drets humans, cultura de pau,
sostenibilitat i igualtat de gènere, a través de la realització d'un
curtmetratge escrit, dirigit, rodat, interpretat i muntat pels propis
alumnes.
El curtmetratge, vídeo o producte audiovisual resultant és la resposta
a una demanda concreta d'una ONG (a través de la Federació
Catalana d’ONG), la qual explicita als alumnes l’origen de la seva
necessitat i la utilitat que en donarà (sensibilització, informació,
promoció...). L'ONG fa un seguiment del procés creatiu per assegurar
que el contingut s'ajusti a les seves necessitats.
El Projecte Reacciona es desenvolupa en 5 aules de 5 instituts en
horari lectiu després d'una demanda dels centres educatius. Un
mínim d'un professor per institut i projecte (5) participa activament i
rep les eines pedagògiques necessàries per a una futura aplicació de
les temàtiques tractades, així com del mitjà audiovisual i les
transversalitats curriculars a les seves futures classes.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

Convivència cercada: Testimonis del Poble Sec
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Anual
Pressupost:
EUR

9.600

Descripció del projecte: El projecte es planteja pels alumnes de 3r ORDINÀRIA
ESO de l'INS XXV Olimpiada. L'objectiu general del projecte és millorar
la cohesió social i la coneixença entre col·lectius de diferents cultures.
El projecte se situa a l'assignatura d'educació per la ciutadania on
treballaran els conceptes claus (multiculturalitat, immigració, etc.).
Amb l'ajut de la productora Teleduca faran un documental del barri
on es vegi la identitat del Poble Sec. Aquest documental s'inclou en la
programació de la Coordinadora d'entitat del Poble Sec. El
documental vol ser una eina de sensibilització. Es promourà també
crear un espai de trobada on es convidi a tots els testimonis a una
celebració oberta a tothom on es presentarà el documental.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Medicaments que no curen. Campanya a favor de l'accés als Anual
medicaments i al seu ús racional.
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost: 9.082,15
EUR
Descripció del projecte: El projecte "Medicaments que no curen. ORDINÀRIA
Campanya a favor de l'accés als medicaments i al seu ús racional" vol
cridar l'atenció sobre la problemàtica de l'accés als medicaments
essencials als països empobrits i 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. Des dels inicis del 2003 l'entitat ha fet
sensibilització en joves a partir de 12 anys i, en els darrers temps, s'ha
vist com el públic dels centres formatius, amb gran varietat d'edat, ha
estat molt receptiu al projecte. Poc a poc s'ha anat veient la
necessitat d'afegir una mirada pràctica als tallers. Així, en la darrera
fase de la campanya s'ha inclòs una proposta d'acció d'Aprenentatge
Servei per als centres que estiguin disposats a anar una mica més
enllà. L'ApS planteja tres activitats: revisió de la farmaciola de les
seves cases, donació apropiada de medicaments en la qual els i les
estudiants han de triar una entitat/campanya i dissenyar una
campanya de recollida de fons al centre; i la visita a la Federació
Farmacèutica per conèixer més sobre el procés d'emmagatzematge i
distribució de medicaments.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Transformació a les aules: turisme, reflexió i acció.
AVALON. INICIATIVES PER LES ASSOCIACIONS

Anual
Pressupost:
EUR

10.000

Descripció del projecte: És un projecte sensibilitzador, per treballar el ORDINÀRIA
turisme responsable.
A fi que l’alumnat realitzi el servei, cal que aquest rebi una sèrie
d’aprenentatges per part d’entitats d’EpD (Alba Sud, SoDePau i
Fundació Gune) – conjuntament amb el professorat de les
assignatures “Educació per a la Ciutadania” i “Tecnologia” -.
Posteriorment, l’alumnat té la “missió” de transmetre aquests
aprenentatges a la seva família, Centre escolar, comunitat més
propera, barri, districte, o a d’altres Centres Escolars a nivell de ciutat,
aprenentatges que revertiran en un servei tant adreçat a les entitats
participants com a la comunitat més propera.
Els aprenentatges i competències socials i cíviques adquirides es
materialitzaran en la realització d’unes jornades de cloenda, ofertes
des del Centre Escolar, per part de l’alumnat, però adreçades a tot el
barri i districte, on es presentin els aprenentatges adquirits entorn la
temàtica sobre l’impacte del turisme massiu.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Trepitjant el barri
ARQUITECTES SENSE FRONTERES

Anual
Pressupost: 7.772,50
EUR

Descripció del projecte: El projecte es realitzarà amb l'Institut Icària. ORDINÀRIA
Un grup d'alumnes (no especificat), farà el descobriment del seu
entorn urbà, detectant aquelles mancances que influeixin en la vida
comunitària. D'aquesta manera podran dissenyar un pla d'intervenció
per a la millora dels espais públics amb la finalitat de presentar-ho als
òrgans de gestió i govern.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

L'educació superior avui: construint una universitat amb vocació Anual
transformadora
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Pressupost:
EUR

7.675

Descripció del projecte: El projecte és un Treball Final de Màster d'un ORDINÀRIA
alumne de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest durà a
terme una recerca sobre el paper de la universitat pública i les
relacions que estableix amb altres agents (empreses privades,
organitzacions, moviments socials...). Per donar a conèixer aquest
projecte es realitzaran debats i jornades per tal d'analitzar quines són
les relacions universitàries i responsabilitzar els diferents actors en la
garantia i protecció dels Drets Humans. Finalment s'iniciaran accions
encaminades a canviar l'acció de govern que vagi en contra d'aquests
Drets Humans.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Criteris selecció i sistematització pràctiques d'EpD en l'àmbit formal
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)

Anual
Pressupost:
EUR

38.494

Descripció del projecte: A través d'activitats tals com tallers, disseny ORDINÀRIA
d'un instrument d'identificació de bones pràctiques i d'una posterior
fitxa de recollida de dades, valoració i selecció de pràctiques d'EpD,
l'anàlisis col·lectiu de les pràctiques recollides i de la posterior
publicació de la feina realitzada, es pretèn elaborar una guia de
recursos per a professorat de les escoles de primària i secundària de
la comarca de Barcelona, en col·laboració a personal tècnic de les
ONGD's territorials involucrades en la intervenció, amb la finalitat de
poder incorporar els fonaments i principis de l'Educació per al
Desenvolupament dins del curriculum institucional d'ambdós nivells
educatius i treballar la transformació social des de les aules i en
l'àmbit d'educació formal, alhora que les entitats del tercer sector
adquireixen aprenentatges de les competències bàsiques i
l'estructura (amb les seves fortaleses i mancances) del sistema
educatiu formal amb el que la nostra ciutadania està formant-se.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

JUNTS
AMPA CEIP ANTAVIANA

Anual
Pressupost:
21.841,04 EUR

Descripció del projecte: Projecte encaminat a alumnes de les escoles ORDINÀRIA
de Barcelona on hi ha un alumnat xinès significatiu, perquè coneguin i
valorin la seva cultura i tradició al mateix temps que altres que
semblen llunyanes però que estan properes al mateix entorn
educatiu. Amb aquest objectiu el projecte preveu, com acció
principal, un intercanvi de cançons popular entre algunes escoles de
Barcelona i la escola Cheng Du. A més a més, s'elaborarà un llibre
cançoner, un blog que reculli els processos generats i altres elements
que afavoreixi el coneixement de l'altre país.
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
IMPLICA'T
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost:
EUR

28.000

Descripció del projecte: El projecte vol sensibilitzar a l'alumnat dels ORDINÀRIA
últims anys de la ESO, de 4 INS públics de la ciutat, en temes de
desigualtats Nord-Sud, presentant-los la solidaritat com a alternativa i
la participació en el suport d'un projecte de cooperació. Les activitats
solidàries que faran seran proposades, dissenyades i realitzades pels
joves. La importància del projecte està en l'acompanyament del
procés més que en les pròpies activitats, per això es treballarà el
procés experiencial de desenvolupament de competències, valors i
actituds que fan els /les joves: solidaritat, participació, protagonisme,
emprenedoria, tolerància, esforç, creativitat... Aquest projecte que
compta amb la implicació del Consorci d'Educació, és complementari
amb el projecte d'ApS "Un món per implicar-se" en dos dels instituts
participants.
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

1

El cinema com a instrument de dinamització, participació i Anual
sensibilització. IX Mostra
SODEPAU, SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU
Pressupost:
40.778,43 EUR
Descripció del projecte: Realització de la 9a edició de la Mostra de ORDINÀRIA
Cinema Àrab i Mediterrani, la qual serveix com a plataforma principal
per a difondre els cinemes àrabs a la ciutat de Barcelona. Amb aquest
projecte s'utilitza el cinema i l'audiovisual com a eina de
sensibilització i educació per el desenvolupament en la creació i
deconstrucció d'imaginaris col·lectius, per a transformar les creences
hegemòniques construïdes des dels estereotips, prejudicis i
desconeixement que sovint tenim sobre l'Islam i el món àrab.
Mitjançant la Mostra es vol aprofundir en les realitats socials,
polítiques i culturals dels països àrabs i mediterranis. En aquesta
edició el país convidat serà el Marroc.
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
SALUT, DRETS, ACCIÓ
MEDICUS MUNDI CATALUNYA

Anual
Pressupost:
EUR

40.000

Descripció del projecte: Es tracta d'un projecte de sensibilització ORDINÀRIA
nascut el 2010. L'objectiu general és sensibilitzar al voltant de les
causes que impedeixen la garantia del dret a la salut al món. Es
pretén enfortir, des d'una visió transformadora i de justícia global, la
concepció de la lluita pel dret a la salut com a lluita política i global
que pretén acabar amb la desigualtat al món. El projecte aprofita els
processos polítics per apropar el diàleg i el debat dels diferents
actors implicats en la defensa del dret a la salut: ONG, moviments
socials, professionals sanitaris, ciutadania barcelonina i representats
polítics de la ciutat. El desenvolupament del projecte es basa
fonamentalment en la creació d'un observatori crític en polítiques de
cooperació i dret a la salut i en el realització d'una mostra de cinema
que permeti generar debat al voltant de la temàtica abordada.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Itineraris transf.interna organitzacions
impacte
XARXA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA

i

empreses:aprofundint Anual
Pressupost:
EUR

29.306

Descripció del projecte: El Balanç Social (BS) neix com a instrument ORDINÀRIA
per a promoure una cultura empresarial cooperativa i solidària, més
participativa, democràtica, transparent, equitativa i respectuosa amb
el medi ambient. Després d'anys de funcionament, el BS està
consolidat com a eina d'auto diagnòstic i mesura dirigida a totes les
entitats interessades en donar visibilitat i en mesurar les seves
aportacions socials i mediambientals. Mitjançant la metodologia
perfeccionada amb els anys, es posa a disposició de les empreses i
organitzacions un qüestionari per tal d'avaluar el funcionament de la
organització a diferents nivells, complint la doble funció d'aportar
informació interna a la organització per establir objectius de millora i
d’obtenir un informe agregat per donar visibilitat a l’Economia Social i
Solidària catalana. El projecte pretén fer un nou salt qualitatiu i
enllaçar-se amb aliats estratègics per tal que el BS sigui la peça central
d'una cadena de transformació interna de les organitzacions. Per això,
durant el període 2015-2016, el projecte pretén posar en pràctica
itineraris de transformació interna de les organitzacions a través del
BS passant per un procés d’aprenentatge que s’ha d’acompanyar en
totes les seves fases: Descoberta, Diagnòstic i Aprofundiment. Per a
desplegar aquests itineraris, el projecte compta amb el suport del
Coop57, del CRIC (Revista Opcions i Consumpedia), el mapa Pam a
Pam de Setem, el mapa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona, el projecte Estàrter (IGOP-UAB), Finançament Ètic i Solidari
(FETS) i Ecoserveis.
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

1

Joves d'origen llatí en risc d'exclusió social: preven. amb agents locals
HUACAL-ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR

Anual
Pressupost:
EUR

25.938

Descripció del projecte: El projecte pretén treballar amb tres tipus de ORDINÀRIA
professionals clau de la ciutat de Barcelona vinculats amb joves
d’origen llatí en risc d'exclusió social i d'inclusió a bandes llatines i/o
mares (professorat, treballadors/es socials i agents de seguretat). La
intervenció passa per la formació d'aquests tres grups beneficiaris
(formació impartida pels membres de la Fundació Sant Andrés, de El
Salvador, experts en la temàtica i coneixedors de les realitats amb
aquestes bandes i/o col•lectius) i amb la posterior elaboració
conjunta d'un protocol d'actuació per presentar a les administracions
públiques. Es portaran a terme dos tallers formatius amb cada grup
meta, reunions de coordinació i seguiment, reunions bilaterals entre
els ponents centreamericans i els representants d'institucions
públiques locals, una jornada d'intercanvi d'experiències entre els
diferents grups destinataris, l’elaboració del protocol preventiu
d'actuació i la sistematització i avaluació del procés.
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
Eines innovadores d'Educació per al Desenvolupament: IMAGINA Anual
INDIA
FUNDACIO VICENTE FERRER
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir a la generació ORDINÀRIA
d'espais de reflexió critica entorn de les desigualtats, la pobresa i les
relacions nord-sud. Les activitats es basen en tallers de sensibilització
i formació del programa STS (School to School), l'objectiu del qual és
treballar la realitat i diferències entre la societat india i la catalana, on
els infants de primària de 12 escoles de la ciutat de Barcelona, es
coordinaran amb grups escolars de la zona india on treballa l'entitat.
D'altra banda, els infants de 30 escoles participaran en el I Concurs de
relats IMAGINA INDIA i es crearà un Consell Assessor pedagògic.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Escoles Coeducadores. Perspectiva de gènere i atenció a la diversitat Anual
a través de l'art
FIL A L'AGULLA SCCL
Pressupost:
26.036,10 EUR
Descripció del projecte: A través de la intervenció amb la comunitat ORDINÀRIA
educativa de dues escoles (professorat, alumnat, famílies) es pretén
reflexionar, formar, investigar i transformar les intervencions
educatives que fa cadascun dels diferents actors meta. Es treballarà
amb escoles de primària de dos barris diferents de Barcelona
(Eixample i Gràcia) amb realitats i necessitats diferents però amb un
denominador comú: el concepte de coeducació i d'atenció a la
diversitat. A través de tallers vivencials, adaptats a cada grup-meta, es
busca la pròpia identificació de debilitats i el reforçament i canvi
social des d'una base social transformadora (els infants).
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Jornades de sensibilització: Construïm Biocivilització
ASSOCIACIÓ IMAGO BARCELONA

Anual
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: Projecte que pretén contribuir a la ORDINÀRIA
sensibilització de la població sobre els problemes estructurals globals
que tenen conseqüencies nefastes en moltes parts del món, i sobre la
urgent necessitat d'un profund canvi a nivell global seguint la reflexió
proposada pel Fòrum Social Mundial sobre la construcció d'una
Biocivilització. Aquest projecte de sensibilització es desenvoluparà a
través d'una mostra de cinema colombià, un taller infantil, el 4t
seminari internacional i la presentació d'una publicació.
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

2

Comunicació i periodisme per la pau i el canvi social
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

Anual
Pressupost:
EUR

22.815

Descripció del projecte: El projecte preten fomentar l'enfocament de ORDINÀRIA
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. Per aconseguir això, el projecte desenvolupa una taula
rodona, quatre seminaris formatius, el lliurament de premis
universitaris al periodisme de pau i una exposició itinerant orientats a
la informació, sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina, de manera que els valors del periodisme de pau, la
convivència intercultural, la justicia local/global i el compromís per la
transformació social es refecteixin i s'incorporin en l'opinió pública en
general.
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
El Dret a l'Alimentació, realitat i conseqüències al Sud i al Nord
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost:
29.890,36 EUR

Descripció del projecte: Projecte que vol generar un canvi de valors i ORDINÀRIA
hàbits relacionats amb el consum i l'alimentació en la nostra societat,
a partir de la reflexió sobre les causes que provoquen les desigualtats
entre els països del Nord i del Sud, i també dins dels mateixos països,
que permeti caminar cap a un model alimentari social, ambiental i
econòmicament just i sostenible. El projecte es desenvolupa en
l'àmbit de l'educació formal, a partir de treballar-ho en escoles i
instituts dels districtes de Barcelona que tenen els índexs més alts de
pobresa, amb l'objectiu de que a més de crear debat es puguin
detectar discriminacions i desigualtats en el context en el que s'actua.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Anual
CIEMEN - CENTRE INTERNACIONAL ESCARRE PER MINORIES Pressupost:
EUR
ETNIQUES

29.700

Descripció del projecte: És una proposta dissenyada per promoure i ORDINÀRIA
incidir a Barcelona en el coneixement i reconeixement dels drets
col.lectius i la situació dels pobles indígenes i les nacions sense estat
per tal de facilitar la incorporació d’aquests drets a les polítiques
públiques, des d'una perspectiva vinculada a la transformació social
dels col·lectius minoritzats, cultural i políticament. De dimensió local
barcelonina, aquest projecte té una forta dimensió internacional,
gràcies a les xarxes en què el CIEMEN està present, que donen al
projecte una possible multiplicació dels impactes. Combinat amb
l’acció global, la proposta inclou actuacions específiques al territori de
Barcelona, amb un procès d’apoderament i incidència institucional i
política per aconseguir una major visibilització i resposta des de les
polítiques públiques als drets col.lectius de les persones de pobles i
nacions sense estat que no tenen reconeguts els seus drets
fonamentals i que viuen a Barcelona. Col.lectius que han estat
sistemàticament assimilats a les estadístiques i actuacions de la
població dels seus estats d’orígen, sense tenir en compte la seva
identitat específica, la seva llengüa, la seva història, i en definitiva la
seva particularitat com a subjecte individual i col·lectiu. Com a
mecanisme, Nationalia planteja una combinació de quatre eixos
d’acció la difusió de coneixement, la formació especialitzada pel
sector universitari, l’articulació organtizativa i la incidència
institucional i política.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

desfemlesdesigualtats:aprenentatge creatiu ciutadania global-2a fase
FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA

Anual
Pressupost:
28.945,24 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén treballar les desigualtats ORDINÀRIA
socials de tres barris amb realitats diferenciades de Barcelona, a
través dels ulls dels alumnes de 6è de primària (participants a la
primera fase del mateix projecte). Es treballa amb tres centres
educatius i un espai comunitari d'un dels barris. Les activitats consten
d'accions formatives teòriques i pràctiques (per mòduls). Finalment,
es farà un treball d'investigació per part dels alumnes, escollint una
desigualtat social concreta i cercant informació rellevant sobre si
aquesta, és treballada per a les entitats del barri i/o la ciutat i
redactant una proposta d'accions per a millorar la desigualtat
identificada, que posteriorment es portarà a les autoritats locals. El
projecte finalitza amb un acte de cloenda, on es pretén avaluar tot el
procés entre totes les parts implicades (alumnes, mestres, entitats
locals, entitat sol•licitant)
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica

Barcelona

Barcelona

Activa't per a la promoció de drets i la transformació social
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost:
35.182,10 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén facilitar la transformació ORDINÀRIA
social i la mobilització de la ciutadania barcelonina d'entre 21 i 35
anys (població beneficiària directa) a través de la capacitació
orientada al coneixement crític (amb visió Educació pel
Desenvolupament) i a la posada en marxa d'intervencions
comunitàries realitzades pel propi grup jove promotor de drets.
Aquestes intervencions, que s'hauran dissenyat en base al principis
del desenvolupamet humà i sostenible i la transformació social,
aniran adreçades a intervenir de forma innovadora sobre aquells
col·lectius i sectors en situació de drets vulnerats (població
beneficiària indirecta), per tal de mitigar les causes que generen les
desigualtats socials i la vulneració de drets.
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

1

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

Anual
Pressupost: 8.079,50
EUR

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu la sensibilització, ORDINÀRIA
conscienciació i formació de joves, nois i noies (12 a 17 anys) en
temes d'igualtat, prevenció de violència masclista, mitjançant la
consolidació i el seguiment de la Xarxa Activa de Joventut per la
Igualtat (XAJI). Aquesta xarxa està formada per joves que després un
procés de formació, adquireixen un paper actiu com a referents,
entre iguals, per als seus companys i companyes, a l'hora que també
desenvolupen les seves pròpies iniciatives preventives a l'interior dels
centres educatius.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Appodera't
ASSOCIACIÓ HÈLIA

Anual
Pressupost:
EUR

27.310

Descripció del projecte: El projecte vol sensibilitzar sobre les causes ORDINÀRIA
que provoquen les violències i desigualtats de gènere per tal de
prevenir les relacions abusives, fonamentalment, en l'entorn digital i
promoure relacions justes i lliures de violències. El projecte compta
amb dos eixos d'acció: un, d'activitats de sensibilització amb joves de
secundària i la comunitat educativa, i amb dones i tècniques d'igualtat
dels PIADs. I l'altre, la posada en marxa d'una app per a la detecció i
atenció, la prevenció i la sensibilització en violències masclistes 2.0.
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

2

Estudis Àfricans creant xarxes de relació amb les entitats catalanes
CENTRE D’ESTUDIS ÀFRICANS I INTERCULTURALS

Anual
Pressupost:
EUR

27.310

Descripció del projecte: El projecte vol potenciar la realització ORDINÀRIA
d'estudis i investigacions sobre Àfrica, vincular aquests estudis tant a
l'interès de l'alumnat com a les necessitats de les ONGs i institucions i
augmentar el coneixement sobre Àfrica disponible en la nostra
societat, per tal de potenciar i millorar el treball que es realitza amb el
continent o amb població i entitats d'origen africà. Per tant, es
proposa realitzarar un estudi de les necessitats de les ONG catalanes
en relació a estudis específics sobre temàtiques relacionades amb
l'Àfrica Negra. Per aquesta activitat proposem la realització d'un
workshop i entrevistes personalitzades amb les entitats amb el suport
de La Fede.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
El Gènere com a condicionant en l'accés a la salut
FARMACEUTICS MUNDI

Anual
Pressupost:
26.399,44 EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a eix temàtic "Gènere i ORDINÀRIA
Salut" i centra les seves activitats en grups de dones (població
general) de la ciutat de Barcelona, mitjançant els Centres Cívics i els
Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADS). El projecte reforça
les relacions establertes amb la Regidoria de la Dona i Drets Civils de
l'Ajuntament, entitats de dones i sanitàries de la ciutat com Ca la
Dona i el Centre d'Anàlisi i Programas Sanitaris (CAPS), així com el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) de Nicaragua. El projecte
consta de dos tipus d'activitats: Participació directa de les persones
beneficiàries, a partir de la implicació emocional que porti a una
reflexió; el traspàs d'informació i coneixement de la situació
d'iniquitat front la salut al món.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

3

ENFORTIMENT XARXA EDUCADORS I EDUCADORES PER A UNA Pluriennal
CIUTADANIA GLOBAL
INTERMÓN OXFAM
Pressupost:
EUR

29.850

Descripció del projecte: El projecte de dos anys cerca reforçar les ORDINÀRIA
capacitats del professorat de diferents centres educatius (de primària
i secundària) de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de potenciar i
transformar el seu paper de simple transmissor de coneixements en
un agent actiu de canvi. L'objectiu final de la intervenció és enfortir la
xarxa d'educadors i educadores per a una ciutadania global i
augmentar el nombre d'escoles catalanes que incorporin les
propostes de treball dins de les programacions i planificacions dels
diferents currículums educatius. Les activitats proposades van des de
la generació d'espais de formació i reflexió educativa, sistematització i
intercanvi de dinàmiques d'aprenentatge.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Barcelona i Catalunya per un món lliure d'armes nuclears
FUNDACIO PER LA PAU - FUNDIPAU

Pluriennal
Pressupost:
EUR

28.500

Descripció del projecte: El projecte vol sensibilitzar la ciutadania ORDINÀRIA
barcelonina i catalana perquè es converteixi en motor de canvi en
matèria de desarmament nuclear. A més de conscienciar del perill
que suposen les armes nuclears (encara no prohibides) amb el
projecte es pretén que la ciutadania, un cop sensibilitzada, actuï i
reclami als governants, la seva total prohibició i eliminació,
juntament amb la col·laboració d'organitzacions i entitats de la
societat civil, i amb la complicitat dels mitjans de comunicació.
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

4

TEIXINT SOLIDARITATS: INTERCANVI EXPERIÈNCIES,CONEIXEMENTS I Pluriennal
ALTERNATIVES
COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA
Pressupost:
29.921,76 EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir les propostes de ORDINÀRIA
les organitzacions de la societat civil catalana i les organitzacions dels
pobles indígenes de Colòmbia, dirigides a la construcció d'elements
que afavoreixen la pau integral, i afavorir una concepció de solidaritat
horitzontal i noves formes de cooperació entre els pobles del Sud i del
Nord. Aquest objectiu es farà possible a partir de l'intercanvi entre les
associacions, amb la formació (IES i universitat), amb actuacions
d'incidència i amb una recerca sobre les situacions estructurals que
afecten a les societats en l'accés als seus drets.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Revaloritzar i fer sostenible la vida camperola Nord/Sud
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON

Pluriennal
Pressupost:
29.986,68 EUR

Descripció del projecte: Es tracta d'una proposta d'acció dirigida ORDINÀRIA
bàsicament al públic consumidor general que pretén treballar amb les
quatre eines de l'Educació per al Desenvolupament (difonen
recerques i estudis de l'origen dels aliments, sensibilització i educació
de la ciutadania sobre les conseqüències i l'impacte del nostre tipus
de consum i la mobilització social per sol·licitar a les administracions
públiques polítiques públiques sostenibles) amb l'objectiu
d'aconseguir canvis en els patrons de consum alimentari a favor d'un
comerç sostenible i de proximitat que permeti revertir les causes de
la fam i de la pobresa al món rural. Durant els dos anys d'aquest
programa es treballarà principalment amb la població adulta dels
districtes de Gràcia i de Sants-Montjuic: AA.VV, paradistes dels
mercats municipals, amb els consells de barri i les seus dels districte
així com amb les persones que intervenen en la presa de decisions
sobre com han de ser les compres públiques del sector alimentari ja
que, des de la seva esfera de poder, promoguin compres públiques
sostenibles no només econòmicament, sinó social i ambientalment.
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

5

VITS. Veus Indígenes per a la Transformació Social
ALTERNATIVA, INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES

Pluriennal
Pressupost:
23.821,25 EUR

Descripció del projecte: Partint de la trajectoria d'intercanvi amb ORDINÀRIA
pobles indígenes de l'entitat des de l'any 1986, el projecte pretén
contribuir a generar un espai d'intercanvi actiu entre moviments
socials i organitzacions indígenes que permeti apoderar la societat i
mobilitzar-la per a la transformació social, relacionant dimensions
local-global i experiències nord-sud des de la perspectiva del Buen
Vivir dels pobles indígenes. Amb aquest objectiu el projecte plateja
desenvolupar una Mostra de Cinema indígena que empoderi al
públic, obrir un Espai d'Investigació i Recerca que aportir materials
per a la reflexió, formar i capacitat en base a l'intercanvi
d'experiències, sensibilitzar a través d'una campanya online, i reforçar
la incidència a través de la creació d'un grup de treball específic.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

6

INTEGRAR
I
PROMOURE
PROBLEMÀTIQUES
ENSENYAMENTS CIENTÍFICS-TÈCNICS
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

GLOBALS Pluriennal
Pressupost:
EUR

39.615

Descripció del projecte: Els futurs enginyers i graduats en disciplines ORDINÀRIA
científic-tècniques seran líders i professionals especialitzats que
ocuparan llocs de responsabilitat tant en el món econòmic i
empresarial com en l'esfera política. En ambdós casos, es tractarà de
professionals que estaran en una posició immillorable per jugar un rol
d'influència i de transformació en un context local i internacional,
amb la responsabilitat de prendre decisions importants que sens
dubte impactaran els àmbits social, econòmic i mediambiental. En un
mercat de treball globalitzat, és evident que aquest impacte serà
evident en contexts desenvolupats com empobrits. Lamentablement,
les competències necessàries per prendre decisions informades i
coherents en un context global difícilment s'adquireixen a través dels
estudis formals que avui ofereixen les universitats catalanes.
La present iniciativa pretén promoure la integració de temàtiques
relacionades al desenvolupament humà i sostenible (DHS) i les
problemàtiques globals com a aspectes transversals als estudis
superiors i la secundària de l’àmbit científic-tecnològic de l’entorn de
la ciutat de Barcelona. Per tant, l’objectiu últim de l’acció és
contribuir, en l’àmbit de l’educació formal, a millorar el coneixement
per part dels estudiants sobre les causes estructurals que provoquen
la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

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

Pluriennal
Pressupost:
39.934,67 EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte s'emmarca en la 6a edició de ORDINÀRIA
En la Recerca del Desenvolupament (ERD) a través del qual es
planteja potenciar l'educació per al desenvolupament amb dos grups
clars de beneficiaris; estudiants de batxillerat de sis centres
d'educació secundària de la ciutat de Barcelona que han d'elaborar el
treball de recerca (TR) i els i les joves que imparteixin el curs de
monitors i/o directors en el lleure que finalment hauran d'elaborar i
entregar un treball final del curs en el lleure (les memòries). El
projecte es realitzarà en dos anys d'intervenció i les activitats que
aborda passen des del propi assessorament en les temàtiques a
abordar i investigar per elaborar cada projecte i/o treball, a accions
formatives en diferents temàtiques que aborda l'EpD, trobades
conjuntes amb l'alumnat dels diferents centres, formació en el
disseny de projectes i la realització d'un viatge al Marroc per a la
identificació d'un nou projecte en el lleure.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
DRETS SOCIALS I TRANSFORMACIÓ SOCIAL.
OBSERVATORI DESC

Pluriennal
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: A través de tres tipologies d'accions (1) ORDINÀRIA
formació presencial i on line de drets socials, 2) recerca en els reptes
actuals dels drets socials -amb una posterior publicació del treball de
camp-, i 3) Elaboració d'un documental d'un nou cas de litigi
estratègic -amb el qual es pretén judicialitzar casos emblemàtics de
vulneració de drets humans; el projecte vol consolidar la formació no
formal en drets socials i crear eines de comunicació innovadores amb
la finalitat d'ampliar la incidència política de moviments i
organitzacions a favor dels drets humans.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

ELABORACIÓ,REALITZACIÓ I AVALUACIÓ
5ª EDICIÓ CURS" ASIL, Pluriennal
IMMIGRACIÓ, D.HUMANS"
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT
Pressupost:
17.604,05 EUR
Descripció del projecte: El projecte vol sensibilitzar i formar sobre el ORDINÀRIA
dret d'asil i els drets de les persones refugiades i immigrants a partir
de l'elaboració, la realització i l'avaluació de la 5a edició del curs
presencial "Asil, Immigració i Drets Humans", de 30 hores lectives i
l'elaboració, la realització i l'avaluació de la primera edició online del
mateix curs. Des d'una perspectiva d'educació pels drets humans i
pel desenvolupament, els dos cursos s'adrecen al personal tècnic i
polític de les administracions públiques, treballadors/es i
educadors/es socials, personal d'entitats de cooperació, asil,
immigració o drets humans, activistes de DD.HH, cossos de seguretat
(policia local i mossos d'esquadra) i al conjunt de la ciutadania
compromesa i preocupada pel respecte i la garantia dels drets
humans.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Receptes de Pau
ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU -IAP CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost: 33.075
EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén treballar i crear vincles ORDINÀRIA
entre la població catalana i la colombiana de dos barris concrets de la
ciutat de Barcelona (Eixample i Horta-Guinardó), on el nombre de
colombians i colombianes és molt elevat, i la relació entre ciutadans
catalans i ciutadans colombians no és massa pròxima, i sovint
desconeixen les pròpies realitats culturals dels veïns i veïnes.
L'objectiu del projecte és fer vincles entre ambdues cultures a través
d'un fil conductor com la cuina. Es realitzaran tallers interculturals a
cada barri. El primer any es treballarà a un dels barris i el segon any a
l'altre creant receptes de pau, interculturalitat i participació política
per elaborar finalment un llibre de "receptes de pau BarcelonaColòmbia" i una exposició fotogràfica a cada un dels barris implicats.
Es treballarà en agrupació amb tres entitats i en coordinació amb sis
entitats i/o associacions més (les dues associacions de veïns dels dos
barris, fedelatina, Colòmbia en pau, mujeres pa'lante i alternativa 3).
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
1

Defensar a qui defensa-Suport als Defensors/es de ddhh
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Pluriennal
Pressupost:
EUR

39.790

Descripció del projecte: Aquest projecte pluriennal pretén enfortir les ORDINÀRIA
capacitats de la ciutadania barcelonina per tal d'incidir política i
socialment en la promoció de polítiques de seguretat humana que
respectin els drets humans a Catalunya. L'objectiu bàsic de la
intervenció és assegurar la llibertat ciutadana i d'expressió. Les
actuacions passen per reforçar la coalisió a nivell estratègic, de
coordinació i de capacitats (amb la creació d'una comissió de
coordinació del projecte,
l'organització d'una conferència
internacional sobre seguretat humana, consolidació d’un sistema
d'anàlisi i recerca de l'impacte de polítiques de seguretat, elaboració
d'informes i un programa de tallers formatius), consolidació s'un
sistema d'anàlisi i recerca (amb l'aportació de millores derivades de
les activitats anteriors) i la implementació d'un sistema d'alerta i
resposta a nivell comunitari i incidència político-legal.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
L'ALTRA CARA DE LA MONEDA:IMPLICANT JOVES BARCELONINS/ES Pluriennal
FINANCES ETIQUES
FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI
Pressupost:
39.580,30 EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén actuar amb alumnat i ORDINÀRIA
professorat de secundaria de varis districtes de la ciutat de Barcelona,
així com també, amb l'alumnat de la facultat d'economia i empresa de
la UB a través d'activitats formatives de sensibilització (tallers amb
l'alumnat i un cicle formatiu amb el professorat dels centres de
secundaria), i de participació ciutadana (participació a la fira
d'economia social de la facultat d'economia), amb la finalitat de
mostrar els impactes econòmics, socials i ambientals del sistema
financer per tal de promoure les finances ètiques com alternativa per
als i les joves de la ciutat.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

Impulsant l'educació per al desenvolupament a la universitat. Segona Pluriennal
fase
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS
Pressupost:
EUR

39.937

Descripció del projecte: El projecte pretén integrar la perspectiva ORDINÀRIA
d'educació per al desenvolupament, de manera específica i també
transversal, en l'àmbit de l'educació formal universitària, a través
d'actuacions d'incidència sobre la formació de l'alumnat i la recerca
del professorat de la UAB, d'actuacions de coordinació i dinamització
de dos grups de treball que promoguin la inclusió de l'EpD en els
currículums universitaris i d'actuacions transversals de comunicació.
Aquesta és una segona fase d'un projecte executat durant els anys
2013-2015 i que ha col•laborat en la incorporació de millores
substancials gràcies a la participació dels actors i a la detecció de
noves necessitats socials dins la mateixa realitat d'actuació.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

La Relocalització energètica a Barcelona. Cap a un model de ciutat Pluriennal
més justa
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ
Pressupost:
EUR

38.899

Descripció del projecte: La Relocalització de l'energia a la ciutat de ORDINÀRIA
Barcelona, en un context d'augment insostenible de preus i en un
metabolisme energètic devorador de recursos que no provenen del
seu territori, és una tasca inajornable per millorar la qualitat de vida,
tant de la població de la ciutat com la dels territoris dels quals
procedeixen les matèries energètiques utilitzades a la ciutat. El
projecte pretén donar resposta des de diferents enfocaments i amb
diverses estratègies al repte de la Relocalització a Barcelona. Des
d'una mirada que posa èmfasi en l'anàlisi de l'acaparament energètic
així com de les situacions de pobresa energètica, es realitzarà un
diagnòstic del funcionament de la ciutat a nivell energètic, per a
proposar alternatives que ajudin a millorar la qualitat del servei
energètic, comprendre les factures de consum per a reduir-les (així
com els seus costos/impactes), i augmentar la democràcia energètica.
S'aprofitarà l'actual impuls de regeneració i participació democràtica
per incrementar la tasca d'incidència cap a la transformació, així com
a cap a la mobilització, arribant a la població i als moviments socials
des de la concreció de propostes en l'àmbit energètic, enxarxant
aquelles experiències de Relocalització ja presents, i promovent-ne
alhora noves.
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

2

CIUTATS VISIBLES PER A TOTES I TOTS: BARCELONA DE LA DIVERSITAT Pluriennal
QUE L'HABITA
ENTREPOBLES
Pressupost:
EUR

29.148

Descripció del projecte: El programa aborda dos anys d'intervenció ORDINÀRIA
en diversos barris de la ciutat de Barcelona (Gòtic, Barceloneta,
Esquerra de l'Eixample, Prosperitat i Roquetes, Vila de Gràcia i
Poblenou), escollits estratègicament segons la realitat dels mateixos
(on es detecten necessitats socials) i segons el coneixement i
l'experiència que té l'entitat sol·licitant (on ja s'ha treballat
anteriorment i es té una gran xarxa d'entitats i col·lectius). Es pretén
abordar la doble temàtica d'urbanisme i gènere mirant de
transformar la ciutat on vivim en un lloc habitable per a tots els
ciutadans, considerant les necessitats i caracteristiques dels més
vulnerables (dones, nenes i nens, persones no productives) i implicant
a una diversitat d'actors coneixedors de la realitat des de diferents
vessants (entorn al gènere, l'urbanisme, drets des de l'acadèmia,
participació o espais d'estudi i investigació). Les activitats plantejades
van des d'un anàlisis i recerca participativa sobre les diferents
necessitats dels diferents ciutadans (que finalitzarà amb una
publicació amb tots els treballs realitzats), fins a accions formatives i
de sensibilització per concloure amb unes jornades internacionals on
es visualitzarà el recorregut realitzat.
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
ESCOLA
POPULAR
D'ECONOMIA
TRANSFORMADOR DONES DE BCN
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

FEMINISTA:

CANVI Pluriennal
Pressupost:
EUR

38.224

Descripció del projecte: El projecte respon a la necessitat perquè es ORDINÀRIA
concebi l'economia al servei de la vida i no del mercat, incloent la
economia de les cures, del territori i la biodiversitat, que visibilizi les
economies que generen teixit associatiu i cooperatiu, vincles entre
persones, ajuda mútua, i cohesió social a la ciutat de Barcelona. Amb
aquest proposit, el projecte que es desenvolupa en dos barris,
planteja diverses activitats, entre elles les principals: Implementació
de l'Escola Popular d'Economia Feminista; Creació d'una xarxa de
dones d'intercanvi de béns, serveis coneixements i afectes; i
Acompanyament pràctic a iniciatives d'economia feminista. Totes les
activitats previstes es completen amb accions dirigides a la difusió de
les mateixes.
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
1

Espais per a la vida quotidiana
COL·LECTIU PUNT 6

Anual
Pressupost:
22.224,91 EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu incorporar una ORDINÀRIA
mirada crítica a la pràctica urbana que permeti visibilitzar les
desigualtats socials a partir de metodologies d'anàlisi i avaluació
urbana des de la perspectiva de gènere en el disseny i la planificació
urbana perquè puguin aplicar-se en projectes realitzats durant el
grau, el final de carrera i en els relacionats amb la cooperació al
desenvolupament.
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
EDUCART PEL DESENVOLUPAMENT
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION

Pluriennal
Pressupost:
EUR

37.500

Descripció del projecte: El projecte s'implementa a tres barris de la ORDINÀRIA
ciutat de Barcelona (Raval, Barceloneta i Ciutat Meridiana) en l'àmbit
de d'educació formal on la població beneficiaria son infants, joves i
professorat. A través d'activitats de formació (tallers setmanals i curs
anual d'EpD i Art), sensibilització (els infants i joves seran transmissors
de missatges sensibles als drets dels infants a través d'esdeveniments
públics que es faran als tres barris amb actuacions de teatre, dansa i
música) i investigació (es pretén fer una investigació sobre l'impacte
de l'acció educativa del projecte a diversos centres educatius de la
ciutat), el projecte busca promoure un model de ciutadania global
incrementant les actituds reflexives i crítiques vers els drets dels
infants a nivell global partint de la implicació i participació dels infants
i joves a nivell local.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

CAMPANYA ROBA NETA:#STOP FASHION VICTIMS
ASSOCIACIO RETS

Anual
Pressupost:
29.644,82 EUR

Descripció del projecte: En el marc del 3er aniversari de la tragèdia ORDINÀRIA
de Rana Plaza a Bangladesh, el projecte “Campanya Roba Neta:
#StopFashionVictims” vol sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania de
Barcelona sobre les vulneracions de drets humans que pateixen les
dones obreres en el sector tèxtil mundial, promovent l’adhesió de les
marques de roba catalana al Programa per a la Seguretat a
Bangladesh i visibilitzant iniciatives de Consum Responsable i
Economia Solidària de roba.
Per aconseguir-ho, la Campanya Roba Neta dinamitzarà grups
d’activistes que rebran formacions, participaran en l’elaboració de
vídeos i realitzaran accions de carrer a sis municipis catalans.
El moment més important tindrà lloc el 24 d’abril de 2016 -que
coincideix amb el 3er aniversari de la tragèdia de Bangladesh- on es
realitzaran actes de commemoració. A Barcelona s’organitzarà un
acte amb l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona per denunciar
les condicions laborals de la roba que vestim i per promoure
alternatives de moda sostenible de Barcelona. Es farà una xerrada
amb una treballadora del tèxtil de Bangladesh amb la participació
d’emprenedores catalanes de moda sostenible; també, es presentarà
un informe sobre la situació de les fàbriques a Bangladesh.
El projecte inclou estratègies específiques de comunicació per tal de
donar a conèixer les vulneracions laborals al sector tèxtil global de la
ciutadania, la base social, els voluntaris de les dues organitzacions,
etc. D’aquesta manera, s’enfortiran els canals comunicatius amb els
que compta la campanya.
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

1

Turisme responsable, drets humans i treball decent
ALBA SUD INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ

Anual
Pressupost:
EUR

30.000

Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir els vincles i ORDINÀRIA
coneixement d'actors socials que volen promoure el treball decent en
el moviment de turisme responsable. Es preveuen realitzar tres
tipologies d'actuacions; 1) dues investigacions que seran publicades,
com a informes, sobre el treball turístic a Barcelona (partint del cas de
les cambreres de pis) i sobre el treball turístic a la República
Dominicana (especialment en zones on predomina el model turístic
de "tit inclós"), 2) Difusió d'articles i reportatges originals sobre el
treball turístic a diferents contextos a través de la web de l'entitat i 3)
activitats presencials que constaran de dos seminaris dirigits a actors
claus de diversos sectors -ONGD's, sindicats, universitats, empreses i
mitjans de comunicació-. Tot el treball i les accions estan incloses en
una estratègia de comunicació per tal d'ampliar-ne l'impacte.
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

1

Promoció mecanismes institucionals garanteixin polítiques comerç Anual
exterior
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Pressupost:
39.482,60 EUR
Descripció del projecte: Aquest projecte cerca l'elaboració d'una ORDINÀRIA
estratègia d'incidència en el marc del Moviment de Solidaritat amb
Palestina a Barcelona a través del reforç de les seves capacitats
d'investigació i comunicació, la creació d'un observatori d'empresa i
Drets Humans i la recerca de complicitats als mitjans de comunicació
per conscienciar a la ciutadania de Barcelona sobre la implicació de
determinades empreses en la vulneració del Drets Humans a
Palestina, la necessitat d'aplicació de la legislació nacional i
internacional per a regular el comerç d'aquestes empreses per a
contribuir a la defensa dels Drets Humans de la població palestina.
Es parteix de la certesa que existeix una vinculació entre algunes
empreses catalanes i el comerç d'armes, seguretat i material de doble
ús que es prova en situacions real amb població palestina. Es
considera que si, en el marc de les accions d'aquest projecte,
s'incrementa la capacitat de formació, investigació i comunicació de
les persones activistes del Moviment de Solidaritat amb Palestina i les
complicitats ambs els mitjans de comunicació i determinades forces
polítiques s'incrementarà la capacitat de pressió per exigir a les
institucions un major control i transparència en les relacions
comercials que afavorirà la defensa dels Drets Humans de la població
palestina i especialment de les dones en tal que el grup més
vulnerable dels anomenats Territoris Ocupats.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

The Artist and The Stone
HANGAR

Anual
Pressupost: 1.896,75
EUR

Descripció del projecte: The Artist and the Stone és una proposta EXTRAORDINÀRIA
sobre mobilitat, desig, ciutadania, globalització i restricció.
Consisteix en el moviment d’un subjecte (un artista performer) i d’un
objecte (un bloc de pedra de 25 tones), des d’un camp de refugiats en
el sud de Cisjordània fins a la ciutat de Barcelona. The Artist and the
Stone té com a objectiu estudiar les maneres en què la gent afronta
les restriccions i limitacions en la seva vida quotidiana,creant els seus
propis camins, llenguatges i maneres d’expressar-se. Tots aquests
aspectes conviden a la reflexió de com les migracions i les estades
temporals influencien en el país que les acull.
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 Mediterrània
Barcelona

1

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

AL-UE. Centre Històric i Badia de L'Havana. Gestió integral Pluriennal
participativa i sostenible per al desenvolupament local.
OFICINA DE L'HISTÒRIADOR CIUTAT DE L'HAVANA, OHCH
Pressupost:
73.542,75 EUR
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:
contribuir al desenvolupament local participatiu i sostenible a Cuba
recolzant iniciatives d'innovació, excel·lència i processos inclusius
involucrant la participació de xarxes nacionals i internacionals
Objectiu específic 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

1

Promoció dels principis de la Carta de Ciutats Educadores
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO

Pluriennal
Pressupost:
EUR

20.000

Descripció del projecte: Des de l’any 1995, la Intendència de Rosario i CONVENI
l’Ajuntament de Barcelona treballen conjuntament per reforçar el
sistema democràtic i la governança local en ciutats llatinoamericanes,
coneixent i desenvolupant les potencialitats i capacitats educatives de
les ciutats.
Aquesta tasca es duu a terme des d’una Delegació, amb funcions de
Secretariat, responsable de l’establiment de contactes amb les ciutats
d’aquell territori per tal de difondre el moviment de Ciutats
Educadores, la Carta de Ciutats Educadores i el Banc Internacional
d’Experiències.
La “Delegación de Ciudades Educadoras para América Latina”,
ubicada en la DGRRII de la Municipalidad de Rosario, és la continuació
d’aquest compromís iniciat l’any 1995.
Les seves principals funcions són: impulsar noves formes de
governança dins dels diferents ajuntaments, d’acord amb el contingut
de la Carta de Ciutats Educadores; ofertar formació adreçada a
polítics, tècnics de les ciutats de l’AICE; organitzar activitats de
col•laboració i d’intercanvi entre les ciutats de la regió; difondre
informació sobre experiències i altres iniciatives educadores; i
coordinar xarxes territorials en els diversos països de la regió i
impulsar iniciatives per a crear-ne de noves.
El següent pas és col•laborar a la construcció de ciutats millors,
mitjançant un enfortiment de les capacitats locals impulsant governs
locals oberts,m plurals, integradors, transparents. Es posarà l’accent
en el programa de formació en “Ciutats Educadores i Governança
local” adreçat als governs locals que formen part de l’AICE-Associació
Internacional de Ciutats Educadores (actualment 51 ciutats a Amèrica
Llatina) i les respectives institucions i col•lectius de llurs societats
civils.
Objectiu específic 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

1

Seguiment, consolidació i sostenibilitat de cooperatives, empreses i Pluriennal
infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC de l'Àrea
Metropolitana de San Salvador (El Salvador)
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - AMB
Pressupost:
29.040,33 EUR
Descripció del projecte: El projecte és continuïtat del projecte EXTRAORDINÀRIA
RESSOC- Emprenedoria social i ecogestió de residus urbans- (20092013) que es va realitzar amb la COAMSS/OPAMSS en el marc del
programa URBAL-III de la Comissió Europea.
Una segona fase del procés es va realitzar mitjançant conveni de
l'AMB amb AMSS (2013-2015).
L'objectiu de la tercera fase (2015-2016) que es recolza amb el
finançament de Barcelona és enfortir la cadena productiva creada al
voltants de la gestió de residus sòlids. També es planteja enfortir les
capacitats tècniques i d'organització dels actors locals:
1) Alcaldes i tècnics dels 5 municipis implicats de l'AMSS:
- Apopa.
- Ayutuxtepeque.
- Cuscatancingo.
- Mejicanos.
- San Salvador
2) Equip tècnic d'OPAMSS
3) Institucions del Consell Assesor de RESSOC (5 universitats, Ministeri
de Medi Ambient i Agricultura, Institut de Foment del Cooperativisme
i l'Associació d'empreses del plàstic.
Objectiu específic 3: Promoure el diàleg i les sinergies 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’Estat per avançar en l’alineament de posicionaments envers el nou
multilateralisme i la construcció d’un model de governança democràtica global.
Zona Geogràfica Amèrica
AM San Salvador

1

Col·laboració amb entitats
Suport als projectes de l’Institut de Salut Pública Global de Barcelona
ISGLOBAL

Pluriennal
Pressupost: 250.000
EUR

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 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
Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Pluriennal
Barcelona
CREACIÓN POSITIVA
Pressupost:
EUR
Descripció del projecte: El projecte té 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 principals
representants municipals i politics de Barcelona que treballen
aquestes temes. Això es farà a traves de un procés continuat de
formació teòrica i pràctica (accions de sensibilització i comunicació a
la ciutadania, campanyes d’incidència i una acció de recerca –acció o
un viatge per participar en un espai multilateral de seguiment
d’agenda de desenvolupament CSW o CPD a Nova York). Algunes
d’aquestes accions arribaran també directament a la població de la
ciutat a traves de la premsa virtual i convencional i actes públics. El
projecte promourà la col·laboració i el treball en xarxa entre els
diferents actors implicats.
Objectiu específic 1: Promoure la participació de l'Ajuntament de Barcelona en els
decisoris del sistema multilateral i europeu de cooperació al desenvolupament.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

40.000

espais

2

Conveni Consell de Diplomacia Pública de Catalunya - DIPLOCAT
CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT)
Descripció del projecte: Missió Observació Electoral a Uruguai.

Pluriennal
Pressupost: 50.000
EUR
EXTRAORDINÀRIA

DIPLOCAT va desplegar una missió per tal de donar seguiment a les
eleccions departamentals i municipals celebrades a l’Uruguai el 10 de
maig de 2015. A partir de la invitació oficial de la Corte Electoral, 9
delegats van fer seguiment dels preparatius electorals, la campanya i
la jornada de votacions, així com de l’agregació de resultats
departamentals. DIPLOCAT va presentar públicament un informe amb
les conclusions més rellevants sobre el procés electoral a partir de les
trobades amb diferents interlocutors, les visites realitzades als
departaments i les observacions directes durant la jornada electoral i
el posterior escrutini departamental
Període d’execució: del 4 al 12 de maig de 2015
Fòrum internacional sobre l’acollida i la integració de persones
refugiades a la UE
El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha treballat en
l’organització a Barcelona d’un Fòrum centrat en la recepció i la
integració de persones refugiades a Europa, amb la participació de
responsables d’administracions públiques a nivell local, regional,
estatal i europea dels països implicats, d’ACNUR i també d’experts
d’organitzacions no governamentals.
Objectiu específic 3: Promoure el diàleg i les sinergies 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’Estat per avançar en l’alineament de posicionaments envers el nou
multilateralisme i la construcció d’un model de governança democràtica global.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
Conveni Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Pluriennal
Pressupost: 77.600
EUR
Descripció del projecte: Suport a accions generals del FCCD, grups de CONVENI
treball, àrea d'Avaluació i Seguiment. Suport a diversos projectes
proposats pel FCCD en coordinació amb al PD de l’Ajuntament de
Barcelona.
Objectiu específic 3: Promoure el diàleg i les sinergies 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’Estat per avançar en l’alineament de posicionaments envers el nou
multilateralisme i la construcció d’un model de governança democràtica global.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
1

Suport a les activitats de la Universitat de Nacions Unides (UNU) a Pluriennal
Barcelona (Complex de Sant Pau)
Universitat de les Nacions Unides - UNU
Pressupost: 200.000
EUR
Descripció del projecte: 1. El principal objetivo del Instituto será EXTRAORDINÀRIA
contribuir, a través de la investigación, los servicios de asesoría
estratégica, la educación, el desarrollo de capacidades y la difusión
del conocimiento, a la resolución de problemas globales relativos a la
globalización, la cultura y la movilidad.
2. El Instituto se ocupará de lo siguiente:
a) prestar asistencia a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros
en el análisis de las cuestiones relativas a la globalización, la cultura y
la movilidad y contribuir a la determinación de las cuestiones clave en
el desarrollo y seguimiento de esta iniciativa;
b) emprender actividades de investigación, desarrollo de capacidad y
difusión del conocimiento y la información en cuestiones importantes
relacionadas con la globalización, la cultura y la movilidad;
c) colaborar con otras universidades del mundo en el ámbito de la
investigación científica.
3. Las áreas de investigación y docencia abordarán, con carácter
prioritario la promoción de la buena gobernanza en el ámbito de la
diversidad cultural, así como el fomento de la democracia y los
derechos humanos, tomando en consideración los retos acuciantes
que afectan a las Naciones unidas y a sus Estados miembros.
4. El Instituto llevará a cabo todas las demás actividades que se
consideren necesarias y adecuadas para la consecución de
cualesquiera objetivos establecidos en el presente Acuerdo
Objectiu específic 1: Promoure la participació de l'Ajuntament de Barcelona en els espais
decisoris del sistema multilateral i europeu de cooperació al desenvolupament.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

2

Capacity Institutional Building Work Group. CIB-WG. CGLU
VNG INTERNACIONAL

Anual
Pressupost:
EUR

10.000

Descripció del projecte: El Grup de Treball sobre Cooperació EXTRAORDINÀRIA
Internacional de CGLU és el principal lloc de trobada a nivell mundial
pel que fa a Cooperació Internacional Municipalista. Aquest Grup de
Treball està relacionat amb el Comitè sobre Cooperació
Descentralitzada i té entre els seus objectius:
•
Intercanvi d'experiències, millors pràctiques i coneixements
per enfortir el treball de les associacions de municipis i de ciutats
individualment.
•
Contribuir quan sigui possible a una millor coordinació del
treball de les associacions de municipis i ciutats individualment.
•
Atreure i assegurar finançament de donants externs per
desenvolupar, gestionar projectes i programes de Cooperació
Internacional Municipal (MIC), Enfortiment Associacions (ACB) o
Programes de Reformes dels Governs Locals i el Sector a nivell
bilateral o multilateral.
•
Proporcionar assessorament professional quan convingui als
comitès polítics per temes de Cooperació Descentralitzada,
Diplomàcia municipal i Objectius de Desenvolupament.
•
Desenvolupar i promoure mètodes de treball professionals i
codis de conducta per organitzacions involucrades en els projectes i
programes de MIC, ACB i LGR.
Objectiu específic 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 Altres
La Haia

1

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 2015
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE SAHRAUI

Anual
Pressupost:
EUR

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 gaudir d’unes revisions mèdiques i d’una dieta equilibrada i
nutrida al llarg d’aquests dos mesos d’estiu.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona Geogràfica Mediterrània
Tindouf
Lluita contra la violència sexual i la discriminació socioeconòmica de Pluriennal
les dones a la República Democràtica del Congo (RDC)
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR
Pressupost:
EUR

60.000

Descripció del projecte: El projecte té per objecte protegir i garantir CONVENI
la seguretat efectiva dels desplaçats interns a les províncies Kivu Sud i
Oriental contribuint especialment a la integració de dones
desplaçades. Les accions estan orientades al respecte i garantia dels
drets fonamentals d’aquestes dones per a aconseguir espais lliures de
violència, fomentant la cohesió social a nivell local i reduint la
incidència de la violència sexual i de gènere a través de
l’apoderament socioeconòmic de les mateixes. D’altra banda, el
treball amb les comunitats en tasques de sensibilització i educació
permetrà l’assoliment dels objectius de forma sostenible juntament
amb l’aplicació i el desenvolupament de mesures de protecció.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona Geogràfica Àfrica
RDC - diversos municipis

1

Rehabilitació d’Habitatges de persones refugiades de Palestina Anual
danyades per la ofensiva “Marge protector” a Gaza
Assoc. Comité Español UNRWA
Pressupost: 120.000
EUR
Descripció del projecte: El projecte s’executarà a la Franja de Gaza EXTRAORDINÀRIA
que, juntament amb Cisjordània, formen els territoris Palestins
ocupats, o Palestina. Després de l’operació Marge Protector, un total
de 140.746 habitatges de famílies palestines van patir danys.
D’aquests, 9.117 van quedar completament destruïts, 5.300 van patir
danys severs a la seva estructura, fent-les inhabitables i 3.700 tenen
danys majors (danys importants a la estructura, però que permeten el
refugi en el seu interior sense perill d’enfonsament. La resta
d’habitatges, 122.629 cases, van patir danys moderats i necessiten
reparacions menors perquè els seus propietaris puguin tornar o les
habitin amb major seguretat. La situació econòmica al límit de la
Franja no permet a la majoria de las famílies embarcar-se en la tasca
de rehabilitar els seus habitatges ja que no disposen de fons
suficients. A més, la disponibilitat de materials de construcció a
l’interior de la franja és molt limitada, al igual la que la capacitat de la
població per determinar la gravetat dels danys de les seus habitatges.
UNRWA ha desenvolupat un Pla de Reconstrucció i Rehabilitació per
ajudar a les persones a recuperar casa seva i, amb ella, la seva
autonomia i seguretat, perdudes durant l’ofensiva militar.
El projecte que es presenta aquí forma part del pla de reconstrucció
d’UNRWA a la franja i s’insereix en la primera de las quatre línies de
treball del GRM (Mecanisme per a la Reconstrucció de Gaza en les
seves sigles en anglès), denominada “shelters repair stream”, per a la
reparació d’habitatges civils. UNSCO fa el monitoreig de la entrada i
us adequat dels materials i UNOPS facilita assessorament, suport
administratiu, logístic i altres funcions en el procés. UNRWA per part
seva, s’encarrega, a través dels seus tècnics, de visitar les zones i
habitatges danyats, realitza un diagnòstic tècnic de danys i facilita els
mitjans a les famílies per adquirir els materials que els permetin
reparar i rehabilitar els habitatges. Sota aquesta línia de treball, 702
famílies ja han rebut ajuda per reparar les seves cases a través
d’UNRWA. A més unes 66.300 persones han rebut suport per
condicionar els seus habitatges sota una altre de las línies de treball
en el pla, la de danys moderats.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

1

Assistència urgent a la població siriana refugiada a l’Iraq
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB ACNUR

Anual
Pressupost: 180.000
EUR

Descripció del projecte: Distribució d’articles no alimentaris EXTRAORDINÀRIA
beneficiant un total de 12.000 persones refugiades sirianes als camps
de Domiz I i II, equivalent a un 14,90% del total de la seva població.
Concretament es distribuiran 12.000 mantes de llana tèrmica, 2.400
matalassos aïllants i 2.400 fogonets (cocció i font de calor).
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona Geogràfica

Àsia

Kurdistan

REDUCIR IMPACTO PSICOSOCIAL POBLACIÓN INFANTIL DISTRITOS DE Anual
RAFAH Y KHAN YOUNIS (FRANJA DE GAZA)
METGES DEL MÓN
Pressupost:
49.896,12 EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén millorar l'accés als serveis ORDINÀRIA
de salut mental especialitzats al Sud de la franja de Gaza, mitjançant
l'augment de la disponibilitat de l'atenció en salut mental a nens i
nenes menors de 15 anys, millorant les capacitats tècniques,
organitzacionals dels professionals de salut mental i treball en xarxa
dels PHC (Centres de Salut de Primària), School Counselor, ONG i
Centres de Salut Mental Comunitària (CSMC). Amb l'objectiu de
reduir l'impacte en el benestar psicològic de la població infantil,
derivada de les difícils condicions de vida a la Franja i especialment
des de la darrera ofensiva militar israeliana durant l'estiu de 2014.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Mediterrània
Cisjordània-Gaza

2

APOYO REINSERCIÓN INTEGRAL VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL EN Pluriennal
NORD KIVU,RCD
FARMACEUTICS MUNDI
Pressupost:
74.253,57 EUR
Descripció del projecte: Estratègia de mainstreaming de gènere a la ORDINÀRIA
Zona de Salut de Butebo, Musienene, Biena y Kalunta. Bàsicament
són tres línies de treball (1) millora en l'assistència integral SSR a
víctimes violència sexual, (2) implementació sistema IEC de
sensibilització comunitària i (3) suport a processos de reinserció
integral i restauració drets víctimes violència sexual a través
acompanyament psicológic, mediació comunitària i asistència jurídica.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Àfrica
RDC - diversos municipis
Prevención, detección y tratamiento de la malnutrición, enfoque Pluriennal
comunitario
CREU ROJA
Pressupost:
74.651,09 EUR
Descripció del projecte: La proposta se centra en la desnutrició aguda ORDINÀRIA
moderada en 22 cases de salut del departament de Guidan Roumdji,
Regió de Maradi (Níger).
El col.lectiu meta és la població infantil de menors de 5 anys i les
dones embarassades i lactants, com a col.lectius més vulnerables a la
desnutrició.
També es pretén evitar la recaiguda de casos moderats de desnutrició
a casos severs, a causa sobretot de la incidència de la malària en
l'àrea d'intervenció.
Es considerarà també com a persones beneficiàries de la intervenció a
les parelles de les dones beneficiàries amb l'objectiu d'afavorir la
corresponsabilitat i la implicació d'aquestes.
La proposta pretén complir doblement l'objectiu d'exercir un fort
impacte sobre la malnutrició aguda moderada i la malnutrició aguda
severa, mitjançant la creació de mecanismes de derivació de casos i
de sensibilització al voltant dels centres de rehabilitació nutricional
ambulatòria severa.
Aquest impacte serà possible gràcies a l'esquema que es proposa que
combina prevenció, detecció i tractament de la malnutrició seguint un
enfocament de participació comunitària i reforç de capacitats.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Àfrica
Níger - Diversos municipis

1

Atención médico-social población refugiada víctima de la crisis siria
CREU ROJA

Anual
Pressupost:
EUR

50.000

Descripció del projecte: L'objectiu del projecte és garantir el dret de ORDINÀRIA
l'accés a la salut de les víctimes de la crisi Síria al Líban, recolzant-se
en el dret internacional Humanitari.
També garanteix l'aprovisionament de serveis de salut a la població
libanesa que es troba en situació de vulnerabilitat.
La proposta incideix en la millora de les condicions de vida de la
població beneficiària i contribueix a la recuperació de les seves
capacitats a través d'intervencions en salut en l'àmbit preventiu
(vacunacions) i curatiu.
Durant la duració del projecte es donarà suport al centre mèdic-social
que té la delegació de la creu Roja Libanesa a Saida, que a part de ser
un centre fix, compta també amb una unitat mòbil de salut.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Mediterrània
Saida
MEJORA DE LA PROTECCIÓN SIRIA ESPECIALMENTE VULNERABLE
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

Anual
Pressupost:
EUR

50.000

Descripció del projecte: El projecte pretén donar resposta a les ORDINÀRIA
necessitats especials d'una part de la població desplaçada des de Síria
a la regió libanesa de Baalbek (persones amb discapacitat). En aquest
sentit la intervenció vol atendre a un mínim de 100 persones amb
discapacitat a través de sessions de fisioteràpia, atenció psicosocial
individual i grupal (amb les famílies de les persones amb discapacitat),
tant al centre com amb visites domiciliàries.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Mediterrània
Líban - Diversos municipis

1

CAMPANYA D’EMERGÈNCIA AMB MOTIU DE LA CRISI DE REFUGIATS
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Anual
Pressupost: 100.000
EUR

Descripció del projecte: Contribució a la campanya d'emergència per EXTRAORDINÀRIA
a donar resposta a la crisi de refugiats a la mediterrània
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona Geogràfica Mediterrània
Diversos municipis
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PER LES INUNDACIONS
CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUIS
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

ALS Anual
Pressupost:
EUR

80.000

Descripció del projecte: Contribució a la campanya d'emregència del EXTRAORDINÀRIA
FCCD per a paliar els efectes de les inundacions als campaments de
refugiats sahrauis.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona Geogràfica Mediterrània
Tindouf

1

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
En defensa del dret d'asil: consolidació de la Xarxa Asil.cat i campanya Anual
de sensibilització
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT
Pressupost:
EUR

31.720

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu consolidar les EXTRAORDINÀRIA
accions de la Xarxa Asil.cat i augmentar-ne l’impacte per tal de
generar polítiques de drets humans que donin resposta a les
situacions que pateixen les persones desplaçades forçosament al
nostre país.
Les activitats previstes són:
Coordinació i secretaria tècnica de la Xarxa Asil.Cat
Organització del Ier Seminari europeu sobre protecció
internacional
Disseny de continguts i difusió de la campanya de
sensibilització sobre el dret d’asil, en col•laboració amb Barcelona
Espai Solidari
Activitats d’incidència política al voltant del Pla de Protecció
Internacional a Catalunya
Activitats per crear xarxa a nivell europeu
Activitats de comunicació i difusió de la Xarxa Asil.Cat
Objectiu específic 4: Facilitar l’accés de les entitats barcelonines a fonts de finançament
internacional i suport a la creació de consorcis.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona

1

Formació i Capacitació de les ONGs en acció internacional
Anual
CIEMEN -centre internacional escarré per a les minories ètniques i les Pressupost:
nacions
EUR

16.666

Descripció del projecte: A partir dels resultats en el projecte “Xarxes EXTRAORDINÀRIA
de coneixement i mecanismes de finançament a l'UE” i “suport a la
internacionalització de les organitzacions de la societat civil
barcelonines”, aquest projecte vol aprofundir en els processos i
mecanismes
teòrics
i pràctics
d’accés
a l'entrament
politicoinstitucional i econòmic d'Europa i la 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. En clau pràctica, pretén donar suport a la
internacionalització de les entitats a través de la formació en el pla de
finançament 2014-2020 de la Unió Europea, i en la capacitació
d’aquestes ONG’s en l’accés a l’entramat polític institucional de
governança de Brussel•les.
Objectiu específic 2: Sensibilitzar, informar, formar i acompanyar a les associacions per
adaptar-se a la nova situació del sector.
Zona Geogràfica Barcelona
Barcelona
ENFORTINT PROPOSTES CONSUM CRÍTIC A BARCELONA EN UN Pluriennal
CONTEXT CRISI
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Pressupost:
29.999,93 EUR
Descripció del projecte: El projecte pretén enfrontar els nous reptes ORDINÀRIA
que l'actual context de crisi planteja en relació al dret a una
alimentació adequada, entre ells, el respecte als drets dels i les
productors/as, la reclamació del rol que en això han de jugar les
institucions públiques i el plantejament d'una resistència reflexionada
i propositiva a propostes "d'emergència" de caràcter asistencialista.
Amb aquest objectiu el projecte planteja treballar a través de la
consolidació d'espais ja existents de debat i anàlisi i de participació
conjunta per a moviments del comerç just i consum responsable i a
través de formació a professorat.
Objectiu específic 2: Sensibilitzar, informar, formar i acompanyar a les associacions per
adaptar-se a la nova situació del sector.
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Millora de les capacitats i estructura
DESPESES FUNCIONAMENT

Anual
Pressupost:
321.787,68 EUR

Descripció del projecte:
Funcionament Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional
Zona Geogràfica
Barcelona
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