Memòria d’Activitats 2016
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional
Ajuntament de Barcelona

ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2016

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
Agermanament Gaza-Tel Aviv - Barcelona
AJUNTAMENT DE GAZA

Pluriennal
Pressupost: 14.795,50 EUR

Descripció del projecte: Dones Rumb a Gaza. Visites
PROTOCOL
seguiment Gaza. Fòrum conflicte palestí
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
Palestina - Gaza - Tel Aviv

Projecto de Gestão de Mercado e Feiras. Base de Dades
de la DMF
AJUNTAMENT DE MAPUTO

Anual
Pressupost: 3.111,05 EUR

Descripció del projecte: El Programa de Millora de la Gestió
EXTRAORDINÀRIA
dels 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).
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

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

Pluriennal
Pressupost: 2.484,61 EUR

Descripció del projecte: L’any 2013, els ajuntaments de
PROTOCOL
Barcelona i 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”.
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 - Saida

Pluriennal
Biblioteques: intercanvi de les xarxes de Bibloteques de
Medellín i Barcelona (2014-2017)
Pressupost: 6.744,62 EUR
ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Descripció del projecte: El projecte inclou les diferents
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
activitats d'intercanvi técnic 2014-2015 entre les que
s'inclouen:
-Intercanvi tècnic dels professionals de la xarxa de
biblioteques.
-Participació de Medellín a Kosmopolis.
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
Colòmbia - Medellín

Enfortiment capacitats municipals
ALCALDIA DE TÀNGER

Anual
Pressupost: 694,48 EUR

Descripció del projecte: Acompanyament en el desplegament
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
de 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
Marroc - Tànger

Pluriennal
Assistència tècnica en el marc del protocol de
col·laboració. Centres de Proximitat.
Pressupost: 1.164,80 EUR
ALCALDIA DE TETUAN
Descripció del projecte:
Assessorament en la posada en marxa dels Centres de
Proximitat (espais associatius, centres cívics, biblioteques,...)

ASSISTÈNCIA 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
Mediterrània
Marroc - Tetuan

Pluriennal
AL-UE. Palau Segundo Cabo. Centre documentació
(2015-2017)
Pressupost: 4.646,40 EUR
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: Suport al funcionament del centre
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
cultural d'interpretació de les relacions culturals CubaEuropa.
-Creació del centre documental aprofitant el material de la
investigació realitzada per la realització i projecció del vídeo
de las relacions històriques.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Pluriennal
Mobilitat: articulació dels instruments de planificació i
gestió del centre històric de L'Havana i la Zona
d'amortiment des d'una perspectiva ecosistèmica.
Pressupost: 60.000,00 EUR
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: Procés de transferència de
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
coneixements de l'Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona al
Pla Maestro (OHCH). L’objectiu és fer un diagnòstic i
propostes d’actuació en el territori de L’Havana Vella.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Triangulació Medellín-Havana-Barcelona 2015-2016
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH

Pluriennal
Pressupost: 9.638,39 EUR

Descripció del projecte: Amb l'objectiu de fomentar la relació
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
entre 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.
-Organització de las bases de dades cartogràfiques,
alfanumèriques i d’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
Cuba - Havana

Congrés Ciutats Educadores- OHCH (2014-2016)
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA
HABANA, OHCH

Anual
Pressupost: 2.231,05 EUR

Descripció del projecte: L'objectiu és facilitar la participació
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
de l'OHCH al congrés.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Col·laboració amb entitats
Anual
Fortalecimiento participación mujeres y derecho vida
libre de violencia
Pressupost: 57.440,00 EUR
ACCISOL ACCIÓ PER UNA CIUTADANIA SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: L'objectiu és contribuir a la protecció
ORDINÀRIA
de l'espai de treball de persones i organitzacions que
treballen en la defensa dels drets humans, principalment a la
ciutat de Bogotà (Colòmbia).
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia – Cartagena de
Indias + 7 municipios

Mujeres urbanas en Medellín y aportación paz
ACCISOL ACCIÓ PER UNA CIUTADANIA SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 57.440,00 EUR

Descripció del projecte: La intervenció s'emmarca a la ciutat
ORDINÀRIA
de Medellín i a favor dels DDHH de les dones populars,
considerant que tots els tipus de violència contra les dones
han de ser un eix central de la política pública de la
construcció de pau i el desenvolupament local.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Anual
Intervenció integral sobre accessibilitat al Centre
Històric de l'Havana
Pressupost: 6.148,00 EUR
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: Millorar de forma integral
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
l’accessibilitat de les edificacions històriques i entorns urbans
patrimonials del centre històric de l’Havana, amb respecte als
valors culturals i patrimonials.
Objectiu específic 1: Acompanyar els processos d'enfortiment institucional i el disseny i gestió
de les polítiques públiques municipals dels països i ciutats sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Pluriennal
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA GOBERNANZA EN TETUAN
Pressupost: 25.908,90 EUR
ASOC. AMERICA-EUROPA DE REGIONES Y CIUDADES
(AERYC)
Descripció del projecte: Enfortiment institucional i
ORDINÀRIA
transformació administrativa de l'Ajuntament de Tetuan
perquè pugui iniciar amb èxit la transició del seu model de
gestió "funcionari/administrativa" cap a la Nova Governança
Pública o Governança Democràtica.
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
Marroc – Tetuan

Anual
Fortalecer la protección de los derechos de los/las
presos/as políticos/as
Pressupost: 57.436,64 EUR
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir la
ORDINÀRIA
protecció dels drets dels/les presoners/eres polítics/ques i
detinguts/des palestins/nes a través de tres nivells
d'intervenció:
1) Per un cantó es prestarà assistència legal especialitzada i
gratuïta almenys a 200 persones detingudes. 2) El segon nivell
es centra en l'enfortiment del coneixement de la societat
palestina i internacional sobre els drets i la situació dels/les
presoners/eres.
3) El tercer nivell és la denúncia a nivell internacional dels
casos de violacions dels drets de les persones preses i
detingudes.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Ramallah

Pluriennal
Contribuir a la implementación de la Ley 1448 de 2011
y su confluencia con la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de NNUU
Pressupost: 73.487,64 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir a la
ORDINÀRIA
implementació de la Llei 1448 de 2011, Llei de Víctimes i
Restitució de Terres i la seva confluència amb la Resolució
1325 del Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre
Dones, Pau i Seguretat.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Urabá

Pluriennal
Fortalecida la articulación y las capacidades de SCO de
mujeres
Pressupost: 79.996,23 EUR
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ
Descripció del projecte: La proposta planteja d'una banda
ORDINÀRIA
formar a grups i xarxes de dones perquè incorporin la
contraloría ciutadana com una eina de participació i
incidència política i,
per una altra, a funcionariat
d'institucions governamentals perquè reforcin la seva
capacitat.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador – San Salvador

Anual
Acompañamiento y observación Internacional para la
protección de personas defensoras de derechos
humanos y comunidades desplazadas en Colombia
Pressupost: 56.464,00 EUR
BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA
Descripció del projecte: L'objectiu és contribuir a la protecció
ORDINÀRIA
de l'espai de treball de persones i organitzacions que
treballen en la defensa dels drets humans, principalment a la
ciutat de Bogotà (Colòmbia).
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Bogotà

Agermanament Barcelona - Cantó de Sarajevo
CANTÓ DE SARAJEVO

Pluriennal
Pressupost: 1.161,60 EUR

Descripció del projecte:
PROTOCOL
Intercanvi d’experiències entre els Ajuntaments de Sarajevo i
Barcelona en relació amb matèries en què comparteixen
àmbit competencial: normativa procedimental dels òrgans de
govern, gestió de l’àmbit de la salut, gestió de l’àmbit de
l’educació, centres d’acollida d’animals de companyia.
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
Bòsnia i Hercegovina Sarajevo

Cursos d’especialització internacionals
CENTRE DE RECURSOS INTERNACIONAL PER LA PAU

Anual
Pressupost: 117.524,57 EUR

Descripció del projecte: En el marc del programa d’actuació
GEST. PROGRAMES
del Centre de Recursos Internacional per la Pau (CRIPB) de
l’Ajuntament de Barcelona, es procedeix a l’organització de
seminaris i cursos d’especialització internacionals per a
professionals de la pau actius en països afectats per conflictes
violents i estats fràgils.
Objectiu específic 1.5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Altres
Barcelona

Anual
Projecte de suport a les activitats de cooperació al
desenvolupament, pau i drets humans i d'educació per
al desenvolupament
Pressupost: 40.000,00 EUR
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Descripció del projecte: Suport a l'acció exterior de l'entitat
CONVENI
en intercanvis en matèria de associacionisme i participació
ciutadana, així com en accions d'incidència i sensibilització a
Barcelona.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil de les ciutats i els països socis, fent un èmfasi especial a la
participació dels infants com a subjectes de dret en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Altres - Diversos

Mujeres emprendedoras fomentan
ambiente libre de violencia
CREU ROJA

vivir

en

un

Pluriennal
Pressupost: 30.606,12 EUR

Descripció del projecte: Donar suport al municipi de Santa
ORDINÀRIA
Cruz de la Sierra (Bolívia) en la consecució de la seva
estratègia de desenvolupament en tres àmbits:
1) La millora dels coneixements de les dones (famílies),
adolescents i docents (d'escoles) i Juntes veïnals en relació a
la prevenció de la violència dins el nucli familiar.
2) La creació d'un "Centre de Suport Integral a la Dona i la
Família" (CAIMF) per atendre a dones en situació i risc de
violència.
3) L'enfortiment dels serveis d'atenció a dones en situació i
risc de violència.
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
Àfrica
Bolívia - Santa Cruz de la
sierra

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Creu Roja Espanyola per al finançament del Centre per a la
Cooperació al Mediterrani per a les Societats Nacionals de la
Creu Roja i la Mitja Lluna Roja 2016

CREU ROJA

Anual

Pressupost: 45.000,00 EUR

Descripció del projecte: Suport al Centre per a la Cooperació
CONVENI
a la Mediterrània i a la seva missió de promoció de les
relacions entre les Societats Nacionals de la Creu Roja i la
Mitja Lluna Roja als països del Mediterrani, en els àmbits de
les migracions i el diàleg per la 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
Mediterrània
Altres

Pluriennal
Promoción y fortalecimiento de los mecanismos de
participación de la juventud quiteña
Pressupost: 58.723,74 EUR
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN
Descripció del projecte: Es pretén promoure la participació
ORDINÀRIA
juvenil 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.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - Quito

Pluriennal
Mejora sostenible de la salud y las condiciones
higiénicas en 4 colegios públicos
Pressupost: 73.500,00 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: Projecte de continuïtat d'una
ORDINÀRIA
actuació feta a 8 escoles de Dakar entre 2014 i 2016,
capitalitza resultats i els reprodueix en altres escoles, amb dos
eixos de treball principal: millora de les condicions
higièniques, a través de la millora d'infraestructures.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Promoción de la gobernanza democratica local en el
municipio de Tetuan FIII
FUNDACION CODESPA CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost: 73.500,00 EUR

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

Pluriennal
Casa de Encuentro de la Niñez, la Adolescencia y la
Juventud
Pressupost: 73.500,00 EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: El projecte vol contribuir a l'exercici
ORDINÀRIA
de ciutadania activa de nens, nenes, adolescents i joves en la
presa de decisions i governança en la ciutat de San Salvador.
Objectiu específic 1.4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil de les ciutats i els països socis, fent un èmfasi especial a la
participació dels infants com a subjectes de dret en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
El salvador - San Salvador

Pluriennal
Mujeres Urbanas incidiendo en la construcción de paz
en el contexto de post-conflicto, desde los territorios.
Pressupost: 76.571,00 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: El projecte busca contribuir a la
ORDINÀRIA
promoció de la pau estable i duradora, a l'enfortiment de la
democràcia local, a l'eliminació de les violències que
s'exerceixen contra les dones en els territoris populars de
Medellín.
Objectiu específic 1.5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Anual
Prevención del abandono escolar en centros públicos
de enseñanza primaria
Pressupost: 33.351,10 EUR
MANS UNIDES
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca en les accions
ORDINÀRIA
conjuntes de l'Associació ATIL i els Ens públics educatius de la
regió Tànger-Tetuan per a desenvolupar línies d'intervenció
que contribueixin a frenar el fracàs i la deserció escolar.
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 - Prefectura de
M'diq-Fnidaq

COOP-VERD Cooperació per la valorització de
l'ocupació, el reciclatge i els residus
MEDCITÉS - AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Anual
Pressupost: 70.000,00 EUR

Descripció del projecte: Aquesta intervenció té com a
EXTRAORDINÀRIA
objectiu la promoció de l’ocupació local a través de la
valorització de la recollida selectiva dels residus domèstics i
assimilats a la ciutat de Nabeul.
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
Tunísia - Nabeul

Pluriennal
Mujeres y jóvenes agentes locales de paz en Cartagena,
Colombia
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA Pressupost: 60.297,15 EUR
LLIBERTAT - MPDL
Descripció del projecte: Es planteja una proposta
ORDINÀRIA
estructurada en 3 eixos que impactarà directament en 1.145
persones (57% dones):
- Reforçar les capacitats educatives per a una cultura de pau a
5 barris vulnerables, amb èmfasi en infants i joves.
- Promoure la participació de les dones en la construcció de
pau mitjançant l'educació formal, la formació política i el
suport a les seves agendes.
- Promocionar a Barcelona i a Cartagena el debat i la reflexió
sobre el procés de Pau a Colòmbia, privilegiant la veu de les
dones.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Cartagena

Defensors de drets humans en acció
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Pluriennal
Pressupost: 71.197,23 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.
Objectiu específic 5: Ampliar les capacitats de les institucions públiques locals i les
organitzacions de la societat civil en la prevenció dels conflictes violents i per a la construcció
d'una autèntica cultura de pau.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Abu dis, Bi'in i
d'altres poblacions

Anual
Fortalecimiento de las capacidades organizativas y de
incidencia política de la Comunidad indígena ancestral
La Toglla para garantizar su derecho a la alimentación a
través de la defensa de su territorio en la ciudad de
Quito.
Pressupost: 57.050,00 EUR
OBSERVATORI DESC
Descripció del projecte: El projecte està orientat a empoderar
ORDINÀRIA
les capacitats organitzatives i d'iniciativa política de la
comunitat indígena La Toglla per garantir el seu dret a
l'alimentació i l'accés a la terra ancestral en el Districte
Metropolità de Quito.
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
Equador - Quito

Pluriennal
UNDP ART Innovation in Sustainable Territorial
Partnerships (ISTEPS)
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER AL Pressupost: 31.090,74 EUR
DESENVOLUPAMENT (PNUD)
Descripció del projecte: Geographical coverage:
Ecuador, CONVENI I ASSIST. TÈCNICA
Lebanon, Montenegro
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.
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 - Líban-Equador

Pluriennal
Projecte de Revitalització dels Mercats Municipals de
Mitrovica
Pressupost: 4.990,28 EUR
UNHABITAT - BRUSEL.LES - KOSOVO
Descripció del projecte: The project aims to revitalise and
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
improve the city market neighbourhood in Mitrovica North
through rehabilitated public urban space and inter-ethnic
dialogue, and to lay the ground for the development of a citywide market management system strategy.
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
Kosovo - Mitrovica Nord /
Mitrovica Sud

Pluriennal
Enfortiment dels actors socials urbans de Quito
(Equador)
Pressupost: 69.093,66 EUR
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Descripció del projecte: La principal contribució de l’acció
ORDINÀRIA
serà 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.
Objectiu específic 4: Fomentar la participació, el diàleg i la concertació entre les institucions
municipals i la societat civil dels països i ciutats sòcies, fent especial èmfasi a la participació
dels infants com a subjectes de dret, en els espais de presa de decisió municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - Quito

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
Anual
Clube de Leitura – Desenvolver competencies e gosto
de leitura nos jovens
Pressupost: 24.104,51 EUR
AJUNTAMENT DE MAPUTO
Descripció del projecte: El projecte preveu posar en marxa un
EXTRAORDINÀRIA I ASSIST.
programa pilot de Clubs de Lectura al 2016, per introduir, ja al
TÈCNICA
2017, programes durant el curs escolar formal. Per a aquesta
finalitat, el projecte inclou les formacions al personal de la
Àrea d’Educació i de les Biblioteques.
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
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Ponts culturals: desenvolupament de la proposta
museogràfica de la sala d'arquitectura i urbanisme del
Palacio Segundo Cabo de La Habana
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA Pressupost: 23.561,25 EUR
HABANA, OHCH
Descripció del projecte: Suport a la conceptualització i
EXTRAORDINÀRIA
disseny de la 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
Cuba - L'Havana

Col·laboració amb entitats

intervención
integral
accesibilidad
discapacitadas y otros sectores
ARQUITECTES SENSE FRONTERES

personas

Pluriennal
Pressupost: 69.680,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte planteja introduir eines
ORDINÀRIA
físiques 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.
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
Cuba - L'Havana

Anual
Desarrollo de metodologias participativas para la
apropiación y empoderamiento ciudadano basada en la
mejora de la red de mercados municipales del
municipio de Inhambane
Pressupost: 57.440,00 EUR
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte se centra en la creació
ORDINÀRIA
d'espais participatius per elaborar plans municipals pel que fa
a la gestió, ús i manteniment de les infraestructures
públiques, centrant-se en l'anàlisi i millora de mercats
municipals d'Inhambane.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Inhambane

Pluriennal
Defender del derecho al acceso a la ciudad a través del
reordenamiento...
Pressupost: 69.122,33 EUR
ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte vol defendre un accés no
ORDINÀRIA
discriminatori a la ciutat i als seus serveis i oportunitats,
evitant que es reforci un model d'expansió urbà poc
sostenible i desigual, en què les famílies amb menys recursos
es veuen sistemàticament expulsades.
Objectiu específic 2.3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Anual
Defensa, sensibilización, promoción de los derechos de
colectivos LGTB-Cuba
Pressupost: 47.353,00 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
El proyecto promoverá los derechos de colectivos LGTBI en
ORDINÀRIA
Cuba a través de:
1) Fortalecer capacidades de activistas LGTBI de dos redes
sociales comunitarias: Red de Trabajo Social por la Educación
Integral de la Sexualidad y Red Humanidad por la Diversidad.
2) Generar espacios de intercambio, análisis y construcción
colectiva de estrategias basadas en buenas prácticas de
activismo social.
3) Apoyar campañas de sensibilización (campañas de bien
público) del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX),
para concienciar sobre diversidad y orientación sexual, y
problemáticas vinculadas.
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
Cuba – L’Havana, Cienfuegos
Artemisa

Pluriennal
Mejora del acceso de la adolescencia de la Ciudad de La
Habana a un proceso de participación e integración
social
Pressupost: 71.000,00 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El projecte busca enfortir l'estratègia
ORDINÀRIA
de 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 a
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col.lectius més vulnerables com
ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Mejorar las condiciones de vida, políticas municipales
de las PsD Medellin
Pressupost: 57.440,00 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: Millorar les condicions de vida de les
ORDINÀRIA
Persones en situació de Discapacitat PsD i les seves famílies a
la ciutat de Medellín. Es milloraran els habitatges de 50
famílies i es faran tallers de corresponsabilitat i cura de les
PsD amb perspectiva de gènere.
Objectiu específic 3: Acompanyar els processos de planificació urbana i de creació d’espais
públics orientats a la creació de ciutats més cohesionades i més sensibles amb les persones
amb discapacitats físiques.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Pluriennal
Mejorada la gobernabilidad en el manejo integral de
desechos sólidos
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 72.039,66 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: Es pretén contribuir al sanejament
ORDINÀRIA
ambiental 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.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - El puerto de la
Libertad, Departamento de la
Libertad

Millora de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
FRONTERES

Anual
Pressupost:
57.440,00 EUR
SENSE

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
continuar treballant en favor de la millora de les condicions
de vida al Districte de Ka-Maxakeni. Per a aquest objectiu es
planteja treballar en la consolidació del programes de residus
a la Ràdio Comunitària al barri Maxaquene.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Districte
municipal de Ka-Maxakeni,
Maputo

Contribuir erradicación discriminaciones
lesbianas en El Salvador
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

mujeres

Anual
Pressupost: 47.440,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte contribueix al
ORDINÀRIA
reconeixement i exigibilitat dels DDHH de les lesbianes, i
també a l'existència de les diverses orientacions sexuals i
identitat de gènere a San Salvador.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Anual
Fomento del planeamiento urbano de base como
instrumento de democracia local en las ciudades
intermedias de Mozambique.
CELOBERT. ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME Pressupost: 57.440,00 EUR
SCCL
Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir el paper
ORDINÀRIA
de les ciutats intermèdies a nivell local i internacional com a
escenari privilegiat per a la consecució del dret a la ciutat.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
MOÇAMBIC - Nampula

Anual
Sucre, un municipio comprometido con los derechos y
la creación de entornos protectores legales y
educativos para las niñas, niños y adolescentes
trabajadores, desde un enfoque de erradicación del
trabajo infantil
Pressupost: 57.440,00 EUR
CENTRE D´ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)
Descripció del projecte: Es planteja treballar amb el Govern
ORDINÀRIA
Autònom Municipal de Sucre per a l'aplicació de les
competències descentralitzades en matèria d'Infància i
Adolescència, per a reduir els índex de treball infantil i
l'explotació laboral adolescent del Municipi de Sucre.
Objectiu específic 2.1: Enfortir els sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi especial en els col·lectius més
vulnerables, com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Bolívia - Sucre

Alianza para una justicia Arcoiris en el Perú
ENTREPOBLES

Anual
Pressupost: 47.440,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte busca enfrontar la
ORDINÀRIA
impunitat en els casos de discriminació i violència per
orientació sexual i de gènere que afecta a la població LGTB a
Perú, exercint el seu dret a la justícia i la reparació.
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
Perú - Lima

Defensa dels drets humans a Hondures- Berta Cáceres
ENTREPOBLES

Anual
Pressupost: 2.230,00 EUR

Descripció del projecte: Actes d'homenatge a Berta Càceres
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
assassinada a Hondures per la defensa dels drets
mediambientals de la seva comunitat.
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
Barcelona
Hondures - Hondures

Pluriennal
Atención violencia contra mujer restituyendo derechos
en San Salvador
Pressupost: 73.475,21 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: Millorar la situació de les dones del
ORDINÀRIA
Districte V de San Salvador, promovent l'equitat i la prevenció
de la violència amb una estratègia local de participació,
recolzant-se en la xarxa de serveis municipals d'atenció a la
dona.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Anual
Prevenció i lluita contra la sida a 2 districtes sanitaris
de Kinshasa, RDC
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA Pressupost: 57.438,68 EUR
DONA
Descripció del projecte: Contribuir a l’augment de les proves
ORDINÀRIA
de VIH i a mitigar l’impacte psicosocial de la malaltia entre els
afectats, mitjançant campanyes massives de sensibilització i
detecció precoç per part d’una unitat mòbil.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Kinshasa

Anual
Promoure la defensa dels drets humans de la població
refugiada del conflicte sirià
Pressupost: 57.440,00 EUR
FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT CCOO CATALUNYA
Descripció del projecte: El projecte contribueix a la defensa
ORDINÀRIA
dels drets humans de la població refugiada del conflicte sirià
al Líban.
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
Líban - Saida

Pluriennal
Suport al pla comunal d'Oujda per al bon govern i una
gestió sostenible de l’aigua
Pressupost: 37.330,00 EUR
FUNDACIÓ PRIVADA MÓN-3
Descripció del projecte: Contribuir a la millora de la gestió
ORDINÀRIA
dels 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).
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Oujda

Anual
Consolidación del fortalecimiento del colectivo LGTB de
Escuintla, Guatemala
Pressupost: 47.440,00 EUR
FUNDACIO SIDA I SOCIETAT
Descripció del projecte: En una segona fase es proposa
ORDINÀRIA
consolidar els resultats obtinguts mitjançant la consolidació
del treball de sensibilització de la comunitat LGTB, fomentar
canvis en les institucions públiques (policia, sistema judicial i
de salut).
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
Guatemala - Escuintla

Pluriennal
Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de
Saint Louis - Senegal
Pressupost: 75.022,45 EUR
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Descripció del projecte: La present proposta pretén
ORDINÀRIA
contribuir a una gestió sostenible dels recursos hídrics que
permeti millorar la qualitat de vida i el benestar de la població
i millorar les capacitats de gestió de les institucions locals
quant a serveis de sanejament.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica

Àfrica

Senegal - San Louis

Anual
Millora de l'accés i la disponibilitat de la salut ocular a
Inhambane
Pressupost: 57.440,00 EUR
FUNDACIO ULLS DEL MÓN
Descripció del projecte: El projecte pretén garantir el dret a la
ORDINÀRIA
salut ocular de la població de la província d’Inhambane i, en
especial de les dones, incidint en la millora de l’accés.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Inhambane

Anual
Millora salut reproductiva de les dones a Kalyandurg,
Índia
Pressupost: 56.440,00 EUR
FUNDACIO VICENTE FERRER
Descripció del projecte: Contribuir a la millora de la salut
ORDINÀRIA
sexual i reproductiva de les dones de la regió de Kalyandurg al
districte d’Anantapur, i a reduir els nivells de mortalitat i
morbiditat materna.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àsia
Índia - Kalyandurg

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

Pluriennal
Pressupost: 75.000,00 EUR

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

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

para

Pluriennal
Pressupost: 73.500,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte, té per objecte reforçar
ORDINÀRIA
les capacitats de les institucions públiques i comunitats locals,
per administrar l'excés d'aigua de pluja de manera eficaç,
amb la finalitat de reduir l'impacte de les catàstrofes naturals,
millorar la sostenibilitat.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Gaza

Anual
Defensoras de DDHH seguras y organizadas en El
Salvador y Mesoamérica
Pressupost: 57.240,00 EUR
FUNDACION CALALA FONDO MUJERES
Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir la
ORDINÀRIA
protecció integral de les dones defensores dels drets humans
a Mesomèrica, amb especial atenció a El Salvador.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador i
Mesoamèrica

Jóvenes y mujeres contribuyen a mejorar el tejido
economico y productivo
FUNDACION COMPARTE

Pluriennal
Pressupost: 24.691,63 EUR

Descripció del projecte: El projecte "Jóvenes y mujeres
ORDINÀRIA
contribuyen a mejorar el tejido económico de su localidad,
aprendiendo y emprendiendo en Managua, Nicaragua"
beneficiarà a uns 2.000 ciutadans i ciutadanes de Managua
capital, per dinamitzar una zona empobrida i vulnerable.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col.lectius més vulnerables com
ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - Managua

Pluriennal
Fortalecido el desarrollo integral y la capacidad laboral
de jóvenes
Pressupost: 73.500,00 EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: Projecte de continuïtat a l'anterior
ORDINÀRIA
finançat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2014. Pretén
impulsar la inserció sociolaboral i la ciutadania activa de joves
de zones urbano-marginals de tres municipis del
Departament de Managua.
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - Managua,
Mateare i Ciudad Sandino

Pluriennal
Participación comunitaria y compromiso ciudadano en
la Gestión Integral de Desechos Sólidos Urbanos en la
localidad habanera de Micro X (Alamar Este)
Pressupost: 73.032,50 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: Intervenció-programa de 2 anys amb
ORDINÀRIA
una proposta de gestió sustentable del 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).
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Juventudes diversas ejerciendo sus derechos en
condiciones de igualdad
Pressupost: 37.440,00 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: El projecte proposa: i) treballar amb
ORDINÀRIA
joves i adolescents LGBT de Matagalpa de forma directa a
través de cicles de formació i espais de reflexió perquè es
reconeguin com a subjectes amb drets.
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 - Matagalpa

Pluriennal
Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos de la
Indústria Extractiva
Pressupost: 77.973,12 EUR
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
Descripció del projecte: El projecte s'ha dissenyat i executat
ORDINÀRIA
amb el 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.
Objectiu específic 2: Ampliar les capacitats de gestió de les institucions públiques i de les
comunitats locals per garantir l’accés als serveis de salut, a l’aigua potable i el sanejament de
la població, el tractament de residus, la sostenibilitat ambiental i promoure la sobirania
alimentària, entesa com el dret dels pobles a determinar les seves polítiques alimentàries de
producció i distribució, i l’accés a la terra i als recursos naturals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Pemba

LGTBI - Dakar
METGES DEL MÓN

Anual
Pressupost: 47.440,00 EUR

Descripció del projecte: Promoure i defensar l'exercici efectiu
ORDINÀRIA
dels drets humans, econòmics, socials i culturals del col·lectiu
LGTB en condicions d'igualtat en la ciutat de Dakar, Senegal.
Objectiu específic 2.4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col·lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Pluriennal
Promoción del desarrollo integral de los adolescentes
en La Habana
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA Pressupost: 62.460,00 EUR
LLIBERTAT - MPDL
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca i pretén
ORDINÀRIA
donar-li continuïtat a un projecte anterior què s'executa des
del 2011 i acaba al Desembre del 2016, finançat per la UE i
executat per UNICEF i la Oficina del Historiador de la Ciutat de
l´Havana (OHCH).
Objectiu específic 1: Enfortir dels sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de
provisió de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi en els col•lectius més vulnerables
com ara la infància.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Docs Medellin-Barcelona 2014 - 2016
PARAL·LEL 40

Anual
Pressupost: 6.000,00 EUR

Descripció del projecte: Iniciativa compromesa amb el
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
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.
Objectiu específic 2.5: Contribuir a l’enfortiment de les identitats dels pobles mitjançant el
suport a l’educació multicultural i plurilingüe, així com la recuperació i divulgació de la seva
memòria.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Anual
Promoviendo alianzas comunitarias y municipales por
la defensa de los Derechos
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE Pressupost: 73.193,00 EUR
GÈNERE
Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir a
ORDINÀRIA
l'apoderament de les dones, nenes i joves participants, en
especial possibles víctimes de violència masclista i de tràfic i
prostitució forçada, a Medellín.
Objectiu específic 4: Promoure i defensar l’exercici efectiu dels drets humans i dels DESC en
l’àmbit local, i dels drets de les dones i del col•lectiu LGTB en condicions d’igualtat.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Pluriennal
Programa de Nacions Unides pel desenvolupament
(PNUD) per al projecte: “Lebanon Host Communities
Support Project”
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL Pressupost: 60.000,00 EUR
DESENVOLUPAMENT (UNDP) - BEIRUT
Descripció del projecte: L'afluència massiva de desplaçats de
CONVENI
Síria ha augmentat el nombre de persones que resideixen al
Líban com a mínim un 30 per cent des del març del 2011. A
finals de juny de 2016, existien 1.070.000 de sirians registrats
com a refugiats a l'ACNUR.
Objectiu específic 1: Enfortir els sistemes públics (o amb vocació de servei públic) de provisió
de béns públics en l'àmbit local, amb un èmfasi especial en els col·lectius més vulnerables,
com ara la infància.
Zona geogràfica
Mediterrània
Líban - Tripoli

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

i

Pluriennal
Pressupost: 859,91 EUR

Descripció del projecte: L'objeciu és mantenir i impulsar, en
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
el marc del conveni del protocol de cooperació, els intercanvi
entre l'ISDi i l'Escola Massana.
Objectiu específic 3: Donar suport a les iniciatives d'economia social i solidària als països i
ciutats sòcies, especialment en l'àmbit municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Col·laboració amb entitats
Anual
Promoció de l'ocupació, la igualtat de gènere i
l'ecologia en el sector agrícola de Qalqilia, Cisjordània,
Territoris Palestins.
Pressupost: 57.140,00 EUR
ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN CON
PALESTINA ASECOP
Descripció del projecte: Es posaran en marxa noves unitats
ORDINÀRIA
productives d'hivernacles a la localitat de Qalquilia sobre
3.000 m2 de terreny. En els hivernacles, hi treballaran 15
persones (8 dones i 7 homes) que prèviament estaven sense
feina.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Qalqilia

Pluriennal
Apoyo al emprendimiento productivo y desarrollo
económico local-La Habana
Pressupost: 73.418,00 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu enfortir
ORDINÀRIA
les capacitats productives, l'abastiment d'aliments i la
diversificació d'experiències econòmiques sostenibles,
afavorint l'apoderament econòmic de les dones a les
cooperatives i als espais comunitaris.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Anual
Fortalec. participación política-económica de mujeres
indígenas-Nicaragua
Pressupost: 57.370,00 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: El projecte pretén posar les bases
ORDINÀRIA
perquè dones de 3 comunitats del territori indígena Tasba Pri
(Nazareth, San Pablo i Sumubila) iniciïn un procés
d'apoderament polític i econòmic, que els hi permeti millorar
les condicions de vida.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - Raan

Pluriennal
Drets econòmics, socials i politics de les dones a
Cisjordània-Palestina
Pressupost: 72.112,70 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: S’enfortiran els lideratges de dones
ORDINÀRIA
de 4 cooperatives dels municipis de – Beit fourik, Awarta,
Odala i Beita- a Cisjordània – Palestina- Es faran tallers
adreçats a les dones per millorar les seves habilitats socials,
capacitat de gestió i administració.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Nablus

Anual
Contribuir a la mejora de la condiciones
socioeconomicas de los y las habitantes de Túnez
Pressupost: 57.440,00 EUR
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP
Descripció del projecte: El projecte vol contribuir a la millora
ORDINÀRIA
de les condicions socioeconòmiques dels i les habitants dels
Governats de Tunis Sousa.
Objectiu específic 3.1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Tunísia - Tunis/Sousa

Aprendiendo y Emprendiendo
ASSOC. ANTIOQUEÑOS UNIDOS

Pluriennal
Pressupost: 69.972,36 EUR

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

Anual
Promoción iniciativas mujeres emprendedoras en
desarrollo económico
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 57.440,00 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: El projecte contribueix a la reducció
ORDINÀRIA
de la desigualtat de gènere, buscant atendre les necessitats i
interessos de les dones urbanes en situació de vulnerabilitat
econòmica i social en el Departament de Cajamarca, Perú.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Perú - Municipio de
Cajamarca y Jaén

Pluriennal
Disseny i implementació del projecte pilot de
cooperació al desenvolupament amb participació
empresarial
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 80.000,00 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: Aquest és un projecte pilot que
CONVENI
pretén incidir 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.
Objectiu específic 5: Garantir l’espai de reflexió per a una major implicació del sector
empresarial en la cooperació al desenvolupament.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Rehabilitacio economia productiva i organitzacions
camperoles:recuperacio
Pressupost: 66.000,00 EUR
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP
Descripció del projecte: Aquest projecte és una intervenció a
ORDINÀRIA
les 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.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Franja de Gaza,
Territoris palestins

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

organitz.

Pluriennal
Pressupost: 73.681,00 EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte és una intervenció a
ORDINÀRIA
les 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.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Jerusalem i
Hebron (Territoris Palestins)

Pluriennal
Diversificació d’activitats productives, millores de
productivitat i electrificació foto voltaica de la
comunitat de Fer’a (Districte d’Hebron, TOP)
Pressupost: 73.500,00 EUR
ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS
AUTÒNOMS-SEBA
Descripció del projecte: El projecte provocarà un gran
ORDINÀRIA
impacte a la comunitat de Fer’a (municipi d’Idhna), on hi ha
uns alts nivells de privació material i exclusió social causats
principalment per la duresa de la ocupació israeliana.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Idhna

Pluriennal
Integración con equidad de género, justicia social y
sostenibilidad ambiental
Pressupost: 74.597,00 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: Articular el treball d'organitzacions
ORDINÀRIA
de El Salvador, Cuba (cooperació Sud-Sud) amb la finalitat de
contribuir al desenvolupament social i econòmic de les dones
a ambdós països.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba i El Salvador – L’Havana
i San Salvador

Anual
Potenciar empoderamiento feminista y capacidades
creativas de emprendimientos económicos
Pressupost: 57.440,00 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: El projecte pretén ampliar els
ORDINÀRIA
coneixements, capacitats d'emprenedoria i del teixit
productiu per al desenvolupament econòmic local de dones,
reforçant la formació i fomentant les capacitats professionals,
de dones en situació de vulnerabilitat.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - Cuscatacingo,
Mexicanos i San Marcos.

Enfortiment
del
teixit
productiu
l'emprenedoria femenina. Fase II
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA

mitjançant

Anual
Pressupost: 57.440,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte es desenvoluparà a la
ORDINÀRIA
ciutat de Kolda i reforçarà el teixit econòmic i productiu local.
Les beneficiàries directes són 176 dones membres de cinc
Grups d’Interès Econòmic dedicades a l’avicultura.
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 - Kolda

Anual
Desenvolupament
agrari,
comercialització,
apoderament de dones
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA Pressupost: 57.373,41 EUR
DONA
Descripció del projecte: El projecte promou l’organització de
ORDINÀRIA
les camperoles de Lutendele, a la ciutat de Kinshasa,
proporcionant el capital inicial necessari, perquè gestionin les
seves pròpies explotacions d’hortalisses –sense abandonar el
cultiu de mandioca-, base de l’alimentació local.
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 - Kinshasa

Anual
Medios de vida productivos para mujeres cabeza de
familia en Cisjordania
Pressupost: 57.440,00 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: Aquest projecte millorarà les
ORDINÀRIA
condicions de vida de les famílies palestines vulnerables
encapçalades per dones. S'utilitzaran diferents opcions per
promoure la resiliència i els medis de subsistència i reduir la
pobresa.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Cisjordania

Pluriennal
Fortalecimiento tejido socioproductivo municipios
norte del Cauca
Pressupost: 80.000,00 EUR
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
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).
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Norte del Cauca,
Buenos Aires, Caloto,
Caldono

Anual
Promoción de los derechos de mujeres víctimas de
violencia sexual
Pressupost: 56.520,05 EUR
FUNDACION CODESPA CATALUNYA
Descripció del projecte: El objetivo del proyecto está
ORDINÀRIA
orientado a remediar la vulneración del derecho a una vida
digna libre de violencia que sufren adolescentes y mujeres en
Goma.
Objectiu específic 4: Promoure l'apoderament econòmic de les dones als països i ciutats
sòcies.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Goma

STOP, Dispositiu de reivindicació
empoderament de dones joves
FUNDACION MAIN

de

drets

i

Anual
Pressupost: 56.392,00 EUR

Descripció del projecte: Projecte adreçat a nenes i noies
ORDINÀRIA
adolescents (11 a 17 anys) que viuen als carrers de Maputo,
sense cap xarxa de suport social ni família, en situació de total
desprotecció i que practiquen la prostitució com a mitjà de
vida.
Objectiu específic 4: Promoure l’apoderament econòmic de les dones a les ciutats i els països
socis.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Apoyo al desarrollo local a partir del perfeccionamiento
de la gestion cooperativa en la agricultura urbana y
suburbana
Pressupost: 58.491,73 EUR
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
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 d’un model
de gestió basat en l'articulació cooperativa.
Objectiu específic 1: Enfortir el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació
d'iniciatives econòmiques sostenibles en el nivell municipal.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - La Habana, La Lisa

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

Pluriennal
Pressupost: 26.770,89 EUR

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

Projecte JUNTS
APA C.P. DRASSANES

Anual
Pressupost: 26.786,52 EUR

Descripció del projecte: Intercanvi entre escoles de BCN i
ORDINÀRIA
Pakistan, en reciprocitat, perquè infants, professors es i
famílies donin valor a la cultura, llengua i tradicions pròpies i
d’altres es dóna valor a la multiculturalitat i la cultura de pau.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Itineràncies Visibles. Projecte visual educomunicatiu
expositiu, envers els moviments migratoris i la identitat
Pressupost: 13.200,00 EUR
ASOCIACIÓN CULTURAL EL PARLANTE
Descripció del projecte: A partir del treball fotogràfic d’Eva
ORDINÀRIA
Parey, col·laboradora de El Parlante, seguint a una família
romaní que es mou des de Romania, entre Catalunya, França i
Alemanya, es parla sobre les causes i efectes que produeixen
els moviments migratoris.
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

Seminari Educomunicació
ASOCIACIÓN CULTURAL EL PARLANTE

Anual
Pressupost: 13.500,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte és un seminari sobre eduORDINÀRIA
comunicació centrat en treballar les confluències entre
educació i comunicació a l’hora d’abordar la justícia global. El
seminari va adreçat a diversos col·lectius professionals
(professorat de primària i secundària)
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Mecanismes monitoratge i incidència ciutadana sobre
Empreses i Drets Humans
Pressupost: 44.231,69 EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: El projecte pretén consolidar
ORDINÀRIA
l’Observatori de Drets Humans i Empreses, com una eina
ciutadana de monitoreig per assegurar el respecte dels drets
humans sobre societats civils en països en conflicte.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
CIRCELL. Recolzant el creixement de la sobirania
alimentària
ASSOCIACIÓ "REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA, Pressupost: 25.773,33 EUR
BIODIVERSIDAD Y CULTURAS"
Descripció del projecte: El projecte incideix en un dels eixos
ORDINÀRIA
de reproducció d'injustícia més importants: el sistema
alimentari globalitzat generador entre altres coses de fam,
explotació laboral, desplaçament i despulla de poblacions i
canvi climàtic.
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

Receptes de Pau
ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU -IAP
CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost: 39.775,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén treballar i crear
ORDINÀRIA
vincles entre la població catalana i la colombiana de dos
barris concrets de la ciutat de Barcelona (Eixample i HortaGuinardó), on el nombre de colombians i colombianes és molt
elevat.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
El dret universal als serveis bàsics d'aigua i energia:
garantint un model de governança equitatiu a la ciutat
de Barcelona
Pressupost: 27.000,00 EUR
ASS. CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: Programa de continuïtat d'accions de
ORDINÀRIA
sensibilització, formació, recerca i incidència sobre la
problemàtica de l'accés als serveis bàsics d'energia i aigua
amb la identificació de models de gestió que garanteixin el
control i participació de la ciutadania.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

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

Pluriennal
Pressupost: 26.513,56 EUR

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

Anual
Pressupost: 22.392,50 EUR

Appodera’t 2016
ASSOCIACIO COL·LECTIVA MATRIU

Descripció del projecte: Appodera’t 2016 vol motivar la presa
ORDINÀRIA
de consciència sobre els mecanismes de la violència masclista
heteropatriarcal en les estructures, les relacions i les vivències
personals; i fomentar les relacions conscients i respectuoses a
la ciutat de Barcelona.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Escola
popular
d'economia
transformador dones de Bcn
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

feminista:

canvi

Pluriennal
Pressupost: 38.224,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte respon a la necessitat de
ORDINÀRIA
que es concebi l'economia al servei de la vida i no del mercat,
incloent l’economia de les cures, del territori i la biodiversitat,
que visibilitzi les economies que generen teixit associatiu i
cooperatiu.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
L'educació en drets humans com a fil conductor,
transversal i transformador
ASSOCIACIÓ D´EDUCADORS EN DRETS HUMANS - Pressupost: 24.479,30 EUR
AHEAD
Descripció del projecte: Partint de l'actual necessitat social i
ORDINÀRIA
vulneració del dret a l'Educació en Drets Humans, aquest
projecte vol contribuir a l’enfortiment de les capacitats dels
educadors/es de Barcelona per tal de ser agents de canvi i
promoure l'Educació en 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

Anual
Enfortiment del suport institucional i social de
Barcelona i Catalunya durant l’etapa postconflicte a
Colòmbia
ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA Pressupost: 30.000,00 EUR
COLOMBIA
Descripció del projecte: Amb l’objectiu de contribuir des de
CONVENI
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.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Festival Colòmbia Tots per la Pau
ASSOCIACIÓ PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA Pressupost: 7.260,00 EUR
COLOMBIA
Descripció del projecte: Festival de cloenda al Moll de la
GEST. PROGRAMES
Fusta de les activitats de suport al plebiscit sobre els acords
de pau a Colòmbia organitzats per Taula per Colòmba i, FCCD,
ACCD, ICIP, Casa Amèrica.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Del Raval al món: defensant drets, transformant
realitats
ASSOCIACIÓ SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE Pressupost: 41.000,00 EUR
CATALUNYA (SCI-CAT)
Descripció del projecte: Es vol contribuir a una disminució de
ORDINÀRIA
les desigualtats que generen el sistema heteropatriarcal, el
sistema econòmic i de consum actuals, i les persecucions de
les llibertats democràtiques, a través de l’apoderament d’una
ciutadania que sigui capaç de generar canvis estructurals. Es
treballa amb els sectors de la població, els drets dels quals
estan sent vulnerats. Es centra sobretot en la població jove i
les dones.
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

Joc Literari
CASA AMÈRICA CATALUNYA

Anual
Pressupost: 1.342,00 EUR

Descripció del projecte: La Fundació Sierra i Fabra, Casa
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Amèrica i la xarxa de biblioteques promocionen la lectura
fent un treball conjunt amb nens , els mestres, els
bibliotecaris i el dinamitzadors culturals mitjançant activitats
de carácter cultural i educatiu.
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

Estructura de LaFede.cat i projectes
CASA DEL MÓN - CONFEDERACIÓ ONG

Pluriennal
Pressupost: 177.370,00 EUR

Descripció del projecte: Sostenir i reforçar el marc de
CONVENI
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació i
donar continuïtat a la col·laboració amb les ONG iniciada al
2006 i, per tant, mantenir els serveis que s'ofereixen des
d'aquesta entitat a la societat civil.
Objectiu específic 4.3: Promoure la concertació entre el conjunt d’actors públics i privats de
Barcelona implicats en l'educació per al desenvolupament, l’educació pels drets humans i
l'educació per la pau, a partir dels valors afegits respectius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

5a edició curs" asil, immigració, drets humans"
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT

Pluriennal
Pressupost: 11.929,84 EUR

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

Camins, més enllà de les Fronteres: Comprendre l’Asil,
les Migracions i la Interdependència al Nord i al Sud
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT

Anual
Pressupost: 41.912,51 EUR

Descripció del projecte: Crear eines i recursos per a la
ORDINÀRIA
ciutadania, professionals del sector tant de l’àmbit públic com
privat i mitjans de comunicació per tal que promoguin una
visió crítica dels processos migratoris.
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 meu Baró divers
CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS

Anual
Pressupost: 12.519,5 EUR

Descripció del projecte: El projecte treballa amb alumnat de
ORDINÀRIA
la línia de 4t d'ESO d'una escola del barri de Baró de Vivier,
l'Escola Esperança, amb aproximadament 20 alumnes. El
projecte vol aportar en tres eixos principals: Dotar de
continguts emancipadors la tasca educativa a partir d'una
major comprensió i coneixement del món. Donar
l'oportunitat als/les alumnes de reflexionar sobre la seva vida
per tal que puguin posar-la en relació amb les vides d'altres
persones en altres parts del món. Per últim fomentar el
treball en equip.
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

Àfrica Negra. Reinventant l'espai urbà
CENTRE D’ESTUDIS ÀFRICANS I INTERCULTURALS

Anual
Pressupost: 24.900,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte és un Mòdul virtual
ORDINÀRIA
d’especialització en temàtiques sobre fenòmens urbans de
l'Àfrica Negra, que es realitzarà virtualment per arribar a més
persones interessades i facilitar així el seu accés a la formació.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
De la banca armada a la banca ética, cap a una
mobilització ciutadana i una coherència de polítiques
en clau de cultura de pau a la ciutat de Barcelona.
Pressupost: 42.983,00 EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: El projecte pretén, arran d’una tasca
ORDINÀRIA
de recerca i divulgació, destapar de manera rigorosa els
vincles entre les principals entitats financeres espanyoles, la
producció i exportació d’armes i el negoci de la guerra.
Objectiu específic 4: Fomentar una acció del govern municipal de Barcelona coherent amb la
promoció de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets Humans i l'Educació
per la Pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Entendre la crisi de refugiades sota el prisma de
l’armamentisme i el militarisme. Assumim les nostres
responsabilitats
Pressupost: 35.190,69 EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: Realització d'una recerca (a l'entorn
ORDINÀRIA
de la crisi de refugiades, la militarització de les fronteres a la
regió de la mediterrània i el paper de la OTAN en la gestió
dels fluxos migratoris), un curtmetratge sobre aquesta
problemàtica i accions de sensibilització.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Observatori català del cicle econòmic, militar, per la
pau i el desarmament
Pressupost: 20.000,00 EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: Aquest conveni té per objecte
CONVENI
establir el 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”.
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

Teixint
solidaritats:
intercanvi
coneixements i alternatives
COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA

experiències,

Pluriennal
Pressupost: 29.966,34 EUR

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

Anual
Repensem la ciutat des de l’experiència de les persones
amb perspectiva de gènere, 2aa edició.
Pressupost: 13.000,00 EUR
COL·LECTIU PUNT 6
Descripció del projecte: La segona edició del projecte
ORDINÀRIA
"Repensem la ciutat des de l'experiència de les persones amb
perspectiva de gènere" pretén donar continuïtat al projecte
elaborat durant
la convocatòria d'educació
pel
desenvolupament anterior amb la intenció de consolidar els
temes tractats en el currículum de les carreres tècniques com
Arquitectura i Enginyeries i ampliar el treball començat amb
els diferents agents implicats: universitat, administració
municipal i entitats veïnals
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Fem patis coeducatius amb la participació de tota la
comunitat
Pressupost: 43.500,00 EUR
COL·LECTIU PUNT 6
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
principal la diagnosi i transformació de la situació actual del
pati escolar des d’una perspectiva de gènere interseccional, a
partir de la metodologia de la investigació-acció participativa i
amb la implicació de tota la comunitat educativa.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Addenda a Conveni sobre EpD
Pressupost:
15.000,00 EUR
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB
ACNUR
Descripció del projecte: “Escoltem les persones refugiades:
CONVENI
aprenem a ser, aprenem a conviure” és un projecte pluriennal
que té com a 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.
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

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

Anual
Pressupost: 8.000,00 EUR

Descripció del projecte: "Cinema-Àgora" és un projecte
ORDINÀRIA
impulsat per Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL-Drac
Màgic en coordinació amb l' Institut d'Educació Secundària
Icària. A través d'aquest projecte es proposa als tres grups
d'alumnes de 4t d'ESO del centre que, en el marc d'una
assignatura trimestral creada per a la realització de projectes
d'aprenentatge servei (i en base a la formació de Servei
Comunitari), organitzin i autogestionin un cineclub enfocat a
la difusió de creacions artístiques audiovisuals compromeses
amb la transformació
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Creativitat i conflicte a les escoles de la ciutat de
Barcelona. Sistematització de l’experiència en centres
educatius
Pressupost: 28.400,00 EUR
CREART
Descripció del projecte: El projecte consisteix en la
ORDINÀRIA
sistematització de l’experiència de Creart amb 9 escoles de
Barcelona en relació a la creativitat i el conflicte.
La proposta pretén crear una eina de treball, en format de
llibre, sobre l’Educació per la Pau i la Resolució de Conflictes a
través de l’art, incloent una part teòrica i una altra didàctica
amb explicació d’activitats a realitzar dins de les aules.
D’aquesta manera, alhora que el llibre és la plasmació del
projecte realitzat en els darrers anys i la metodització de
l’experiència de Creart, suposarà també una eina per iniciar el
treball en noves escoles i permetrà iniciar un nou circuit
d’intervenció.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Transformem el valor dels aliments: innovació en el
circuit alimentari ecològic
Pressupost: 13.799,84 EUR
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: El projecte "Transformem el valor
ORDINÀRIA
dels aliments: Innovació en el circuit alimentari ecològic"
pretén que l'alumnat de 3r de la ESO de l'institut de
secundària Montjuïc s'interessi, es comprometi i s‟apoderi
amb valors i actituds que respectin la sostenibilitat.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
El Dret a l’Alimentació al Sud i al Nord: consciència
global i transformació local
Pressupost: 46.992,76 EUR
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
Descripció del projecte: El dret a l'alimentació al Sud i al
ORDINÀRIA
Nord: consciència global i transformació local és un projecte
socioeducatiu per entendre el nostre model alimentari actual
i construir als barris una alternativa responsable, justa i
sostenible.
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

Suport als districtes en les accions d'educació per al
desenvolupament

DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ
Descripció del projecte: Des de fa ja molts anys, existeix
relació amb els districtes de Barcelona, donant suport a les
accions i projectes de solidaritat que han anat fent les entitats
dels districtes.
Objectiu específic 4.4:
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 57.443,00 EUR
GEST. PROGRAMES

Barcelona

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

per

a

la

Pluriennal
Pressupost: 23.454,00 EUR

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

Pluriennal
Ciutats visibles per a totes i tots: Barcelona de la
diversitat que l'habita
Pressupost: 29.148,00 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: El programa aborda dos anys
ORDINÀRIA
d'intervenció en varis 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 pretèn 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)
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

Les que ja són aquí: Les refugiades invisibles
ENTREPOBLES

Anual
Pressupost: 42.995,00 EUR

Descripció del projecte: Projecte en agrupació entre dues
ORDINÀRIA
entitats que aporten experiència contrastada en els àmbits de
la cooperació i l'educació emancipadora i la comunicació
solidària, així com experiència conjunta. Té com a objectiu
millorar capacitats i eines de la societat civil organitzada per
incidir en el context polític i legal vulnerador dels drets
humans de les persones refugiades que ja es troben a la
ciutat, especialment dels drets invisibilitzats de les dones.
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

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

Pluriennal
Pressupost: 39.923,83 EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte s'emmarca en la 6a
ORDINÀRIA
edició de 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).
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
GenereM Salut Global: Educació i transformació social
per a la promoció del dret de la salut de les dones al
món
Pressupost: 13.472,24 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El projecte busca entendre què és el
ORDINÀRIA
gènere i com aquestes estructures i patrons socioculturals
condicionen el nostre estat de salut, i l'accés als recursos
sanitaris, assistència i medicaments.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Artetnografia i interculturalitat: IAP pels DSR de les
dones de BCN
Pressupost: 28.145,27 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El projecte pretén contribuïm a
ORDINÀRIA
generar un entorn on els drets sexuals i reproductius (DSR) de
les dones barcelonines siguin respectats i promoguts en els
dispositius sanitaris públics mitjançant una InvestigacióAcció–Participació art-etnogràfica.
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
barcelonins/es finances ètiques
FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

joves

Pluriennal
Pressupost: 38.895,30 EUR

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

Anual
Coeducació i atenció a la diversitat. Projecte d'escoles
coeducadores de Barcelona
Pressupost: 21.221,00 EUR
FIL A L'AGULLA SCCL
Descripció del projecte: Aquest projecte té per objectiu
ORDINÀRIA
promoure la coeducació i l'atenció a la diversitat en dos
centres educatius de Barcelona.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Premi Internacional Alfons Comín 2016
FUNDACIO ALFONSO COMÍN

Anual
Pressupost: 13.000,00 EUR

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

Pluriennal
Impulsant l'educació per al desenvolupament a la
universitat. Segona fase
Pressupost: 39.994,81 EUR
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS
Descripció del projecte: El projecte pretén integrar la
ORDINÀRIA
perspectiva 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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Barcelona i Catalunya per un món lliure d'armes
nuclears
Pressupost: 30.000,00 EUR
FUNDACIO PER LA PAU - FUNDIPAU
Descripció del projecte: El projecte vol sensibilitzar la
ORDINÀRIA
ciutadania barcelonina i catalana per a que es converteixi en
motor de canvi en matèria de desarmament nuclear.
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

V Cicle dels Drets Humans i Festival del Tibet
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET

Anual
Pressupost: 12.500,00 EUR

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

Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món
intercultural i amb equitat de gènere
FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA

Anual
Pressupost: 28.400,00 EUR

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

Projecte FAM
FUNDACIO PRIVADA QUEPO

Pluriennal
Pressupost: 26.000,00 EUR

Descripció del projecte: “ProjecteFAM” va començar com a
ORDINÀRIA
acte de rebel·lia a aquesta actitud, pensant en els diferents
públics als quals volíem explicar la complexitat de les causes
de la fam,
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

Jo a això no hi jugo- Prevenció de la violència contra la
infància
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN

Pluriennal
Pressupost: 27.000,00 EUR

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

Pluriennal
Defensar a qui defensa-Suport als Defensors/es de
ddhh
Pressupost: 37.890,00 EUR
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Descripció del projecte: Aquest projecte pluriennal pretén
ORDINÀRIA
enfortir les 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.
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

RECERCA PER LA CIUTADANIA GLOBAL
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Anual
Pressupost: 53.000,00 EUR

Descripció del projecte:
CONVENI
Es defineix que la implementació d’aquesta col•laboració tindrà sis línies d’actuació:
•
Suport a la recerca per la ciutadania global en els estudis de batxillerat
•
Divulgació als instituts de batxillerat de propostes de recerca sobre justícia global
•
Formació del professorat en investigació formativa per la ciutadania global
•
Elaboració de criteris d’avaluació de la investigació formativa per la ciutadania global
•
Educació per la ciutadania global en la Universitat de Barcelona
•
Divulgació a la ciutat de la recerca per la ciutadania global
Atès que la tasca de la Fundació Solidaritat UB a través d’aquest projecte és plenament
coincident amb els objectius del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i
Pau de l’Ajuntament de Barcelona 2013 -2016 i que aquest projecte es considera d’especial
importància, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de
Barcelona ha acordat signar aquest un conveni pel suport econòmic de les activitats que es
descriuen al Pla de Treball presentat. Un projecte de ciutat, que està en coordinació amb el
Consorci d’Educació
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

Un món per implicar-se
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 18.800,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte d’ApS pretén obrir l'INS
ORDINÀRIA
als reptes de l’entorn. Es pretén que els les joves
comprenguin la marxa del món, el funcionament econòmic
(diferències i injustícies globals) i com això impacta al nostre
entorn proper (en clau d’EpJG).
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Implica't
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 25.900,00 EUR

Descripció del projecte: Es desenvolupa en col·laboració amb
ORDINÀRIA
4 INS públics i compta amb l'aval i implicació del Consorci
d'Educació. Consisteix a iniciar i acompanyar processos que
realitzen alumnes dels últims anys d'ESO i batxillerat. A partir
de tallers molt dinàmics de sensibilització.
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: 37.500,00 EUR

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

Pluriennal
Supporting People's Movements in the Struggle for a
better food system
Pressupost: 54.919,83 EUR
GRAIN, FUNDACIO PRIVADA
Descripció del projecte: GRAIN és una organització CONVENI I ASSIST. TÈCNICA
internacional 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 camperoles.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Programa formatiu en drets humans per la justícia
global
Pressupost: 25.285,66 EUR
INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC)
Descripció del projecte: El projecte pretén reforçar la
ORDINÀRIA
conscienciació sobre les causes estructurals de
l’empobriment, la iniquitat, l’exclusió i la violència, així com
les capacitats per abordar violacions de drets humans a nivell
local i global de membres de la societat civil.
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

Aprenentatge i servei per al desenvolupament de la
justícia global en el Barri del Congrés en Barcelona
INTERED CATALUNYA ONGD

Anual
Pressupost: 7.382,81 EUR

Descripció del projecte: InteRed coordina un projecte entre
ORDINÀRIA
l'Escola Arrels, l'Escola d'Educació Especial Sants Innocents, el
Casal del barri Congrés-Indians i el Casal de Gent Gran La
Palmera. El projecte s'articula a través de l'assignatura d'ètica
i religió, però hi participen les matèries de biologia,
informàtica, matemàtiques i llengua catalana.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Enfortiment xarxa educadors i educadores per a una
ciutadania global
Pressupost: 29.850,00 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: El projecte de dos anys cerca reforçar
ORDINÀRIA
les 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.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Fiscalitat Justa, una alternativa per enfrontar la
desigualtat
Pressupost: 41.000,00 EUR
INTERMÓN OXFAM
Descripció del projecte: Amb aquest projecte es vol
ORDINÀRIA
contribuir a augmentar la capacitat i l’impacte de la
ciutadania barcelonina per tal de generar coneixement i
suport públic al voltant d’un sistema fiscal més just.
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

ISGLOBAL - Pla de Treball 2016
ISGLOBAL

Anual
Pressupost: 50.000,00 EUR

Descripció del projecte:
EXTRAORDINÀRIA
La vinculació entre ISGlobal i l’Ajuntament de Barcelona i
l’interès mutu per contribuir a la millora de la salut global, es
constata en l’esforç i la implicació d’ambdues institucions, en
la seva idea de treball conjunt i cooperatiu, per tal de ser un
valor afegit en les polítiques públiques de cooperació al
desenvolupament i contribuir a millorar la salut i el
desenvolupament de les poblacions més vulnerables.
La present proposta dóna continuïtat al Pla de Treball de l’any
2014-2015, i ha estat dissenyat en consonància i determinació
a les activitats ja executades i degudament reportades.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement per part de la ciutadania
barcelonina sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats,
l’exclusió i la violència, així com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional
relatiu als Drets Humans i la Convenció sobre els drets de l’Infant i sobre les eines per a
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
Altres
Barcelona

Salut, Drets, Acció
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Anual
Pressupost: 25.755,00 EUR

Descripció del projecte: Salut, Drets, Acció és un projecte de
ORDINÀRIA
transformació social nascut el 2010 i que ha anat
evolucionant any rere any, adaptant-se a la realitat i a les
necessitats del moment. L'objectiu és sensibilitzar al voltant
de les causes que impedeixen la garantia del dret a 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

Anual
Ni tòpics ni tipics: Sí a la diversitat cultural: fest-te
antirumors !
Pressupost: 15.199,57 EUR
METGES DEL MÓN
Descripció del projecte: El projecte el presenta Metges del
ORDINÀRIA
Món en col·laboració amb CEIR-ARCO-VILLARROEL i l'Institut
Sant Josep Teresianes de Gràcia. Els alumnes del CEIR ARCO
VILLARROEL que participaran seran els del Mòdul Context de
la Intervenció Social i metodologia de la Intervenció Social i el
Mòdul d'Unitats de Convivència. Mentre que els alumnes de
l'Institut Sant Josep Teresianes de Gràcia seran els de 2n i 4t
d'ESO, en aquest cas el projecte s'articula des de Tutoria i
Ètico-cívica. Els sis grups de participants rebran una formació
sobre interculturalitat per després poder realitzar tres accions
de sensibilització (tres per cada grup). El nombre total
d'accions de sensibilització serà de 18 i estaran destinades a:
el centre educatiu, entitats i agents clau del barri i entitats
socials i no formals.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Millora dels processos de contractació pública a través
de criteris ètics i de respecte dels drets humans per
promoure la coherència de les polítiques del Govern
Local i el consum responsable de la ciutadania de
Barcelona
Pressupost: 42.000,00 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: La segona edició del projecte
ORDINÀRIA
"Repensem la ciutat des de l'experiència de les persones amb
perspectiva de gènere" pretén donar continuïtat al projecte
elaborat durant
la convocatòria d'educació
pel
desenvolupament anterior amb la intenció de consolidar els
temes tractats en el currículum de les carreres tècniques com
Arquitectura i Enginyeries i ampliar el treball començat amb
els diferents agents implicats: universitat, administració
municipal i entitats veïnals. L'objectiu del projecte és treballar
aspectes en el marc de l'educació per al desenvolupament i el
a cooperació, incorporant una mirada crítica a la pràctica
urbana que permeti visibilitzar les desigualtats socials a partir
de metodologies d'anàlisi i avaluació des de la perspectiva de
gènere en el disseny i la planificació de la ciutat. Aquesta nova
edició representa redimensionar el projecte en clau
d'aprenentatge servei.
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 rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
STOP CORPORATE WAR – Reforç de la recerca,
mobilització social i incidència política de la ciutadania
de Barcelona i internacional per prevenir les guerres
modernes
Pressupost: 44.968,44 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte aspira a prevenir les
ORDINÀRIA
guerres modernes a través de l’apoderament de la ciutadania
de Barcelona per incidir en la regulació de les Empreses
Militars i de Seguretat Privada.
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 rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Frontera Sud: Reconstruint un model de fronteres
basat en el respecte als drets humans
Pressupost: 42.080,00 EUR
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: Promoure la conscienciació de la
ORDINÀRIA
ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica de les
persones refugiades i migrants i reforçar i potenciar la
mobilització solidària de la ciutadania de Barcelona vers les
persones refugiades.
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

Drets socials i transformació social
OBSERVATORI DESC

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte vol consolidar la formació
ORDINÀRIA
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 rets 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

Contractació pública, precarització i salut: una anàlisi i
prospecció sobre la contractació
OBSERVATORI DESC

Anual
Pressupost: 44.475,03 EUR

Descripció del projecte: Els processos competitius de licitació
ORDINÀRIA
pública habitualment “la millor oferta econòmica” (integrats
tots els costos, inclosos salarials) acostumin a ser el factor
determinant d’una adjudicació facilita que els costos de RRHH
i condicions laborals se’n resisteixin a la baixa per l’extracció
de plusvàlues fins a provocar vulnerabilitat progressiva dels
drets econòmics, socials i laborals de les persones.
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

Pluriennal
Acord de Col·laboració entre el PMHB i la Gerència de
Recursos de 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 Pressupost: 564,78 EUR
BARCELONA
Descripció del projecte: El PMHB, a través de la seva brigada
CONVENI
de manteniment, es fa càrrec de les reparacions de
l'habitatge en qüestió. 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 rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat
Pressupost:
20.990,00 EUR
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE
Descripció del projecte: El projecte té com objectiu la
ORDINÀRIA
sensibilització, conscienciació i formació de joves, nois i noies,
de 12-17 anys, en temes de igualtat, prevenció de la violència
masclista, a través de la consolidació i el seguiment de la
Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
APIs: Regenerant Identitats per una cultura amb
perspectiva de gènere: “Servei comunitari amb
perspectiva de gènere”
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE Pressupost: 18.800,00 EUR
GÈNERE
Descripció del projecte: El projecte pretén utilitzar l’APS
ORDINÀRIA
perquè joves i adults apliquin els seus coneixements
curriculars (amb perspectiva de gènere) en diferents
matèries, per a posar-los en pràctica en una acció de
sensibilització (Servei) sobre les relacions de gènere.
Objectiu específic 1: Contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre
les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, així
com el coneixement i l’aplicació del marc jurídic internacional relatiu als drets humans i a la
Convenció sobre els rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
AIXÒ ÉS ODI! Programa educatiu per enfortir la
resposta de la ciutadania contra els delictes i discursos
de l'odi
Pressupost: 28.400,00 EUR
S.O.S. RACISME
Descripció del projecte: Aquest projecte pretén incrementar
ORDINÀRIA
el coneixement de la ciutadania barcelonina sobre els delictes
i el discurs de l'odi i el seu impacte, mitjançant el disseny, la
promoció i la realització d'un programa educatiu sobre
delictes i discursos de l'odi, dirigit a membres de col·lectius
vulnerabilitzats, associacions que els donen atenció, entitats
de defensa dels Drets Humans, professionals i estudiants de
comunicació, i altres persones sensibilitzades respecte a
aquests temes.
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 rets 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

Posa la teva xinxeta a Pam a Pam! APS per a docents
SETEM

Anual
Pressupost: 13.450,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte busca que que professors
ORDINÀRIA
i professores, a través d'un curs reconegut pel Departament
d'Ensenyament participin a Posa la seva Xinxeta al Pam a
Pam! De manera que es formin per poder dur a terme als
seus respectius centres projectes.
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 rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pam a Pam, la comunitat d'Economia Solidària
SETEM

Pluriennal
Pressupost: 36.000,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén consolidar Pam a
ORDINÀRIA
Pam com el mapa de visualització i l’eina d’articulació del
consum responsable i l’Economia Social i Solidària (ESS) de
Barcelona. Pam a Pam mostra els punts de consum
responsable dins de la ciutat de Barcelona al web.
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

Suport a la Festa del comerç Just
SETEM

Anual
Pressupost: 35.000,00 EUR

Descripció del projecte: Donar suport a la Festa del Comerç
CONVENI
Just que cada any organitza SETEM juntament amb altres
entitats. El projecte del 2016 variarà substancialment del que
s'ha fet durant els darrers anys, fruit d'un procés d'avaluació
del projecte i reflexió sobre la festa.
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 rets 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

11a Mostra cinemaàrab i mediterrani de Catalunya
SODEPAU, SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I
LA PAU

Anual
Pressupost: 44.000,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte consisteix en
ORDINÀRIA
l'organització del’11a edició de la Mostra de Cinema Àrab i
Mediterrani com a plataforma principal a partir de la qual es
vertebra la difusió dels cinemes àrabs a la ciutat de Barcelona
i arreu del 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
Espanya - Barcelona

Defensors DDHH Mèxic
TAULA PER MÈXIC

Anual
Pressupost: 3.713,14 EUR

Descripció del projecte: Activitats organtizades per Taula per
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Mèxic de sensibilització sobre la situació dels drets humans a
Mèxic amb la col.laboració de la DJGiCI.
Objectiu específic 4: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Programa d'APS de la UPC per donar suport TIC a les
entitats socials
Pressupost: 5.573,28 EUR
TECNOLOGIA PER A TOTHOM
Descripció del projecte: Tecnologia per Tothom en
ORDINÀRIA
col·laboració amb la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
de la UPC i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) de la UPC
presenten el projecte "Programa d'Aprenentatge Servei de la
UPC per donar suport TIC a les entitats socials".
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 rets 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

Integrar i promoure problemàtiques globals
ensenyaments científics-tècnics
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost: 39.945,00 EUR

Descripció del projecte: L’objectiu de l’acció és contribuir, en
ORDINÀRIA
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 rets de l’Infant i sobre les eines per combatre-les d’una manera més
eficaç, mitjançant el suport a iniciatives ciutadanes en l'àmbit de l'educació formal, no formal i
informal.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Revaloritzar i fer sostenible la vida camperola
Nord/Sud
Pressupost: 29.660,22 EUR
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Descripció del projecte: Es tracta d'una proposta d'acció
ORDINÀRIA
dirigida 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.
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

Impulsant el Mercat Social a Barcelona; construir poder
local per la Justícia Global
XARXA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 27.806,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte planteja, com a objectiu
ORDINÀRIA
general, sensibilitzar i mobilitzar a la ciutadania per a
alimentar i fer créixer l’Economia Social i Solidària (ESS) de la
ciutat, contribuint a convertir els impactes negatius de
l’economia barcelonina.
Objectiu específic 2: Incrementar la sensibilització i mobilització social de la ciutadania
barcelonina per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà
sostenible i la pau.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
La Relocalització energètica a Barcelona. Cap a un
model de ciutat més justa
Pressupost: 37.942,00 EUR
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA
GLOBALITZACIÓ
Descripció del projecte: La relocalització de l'energia a la
ORDINÀRIA
ciutat de 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.
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

Els impactes del gas i les seves infraestructures
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN
GLOBALITZACIÓ

Anual
LA Pressupost: 11.380,91 EUR

Descripció del projecte: El projecte "Els impactes del gas i les
ORDINÀRIA
seves infraestructures: construint lligams entre entitats
barcelonines i territoris afectats des de la recerca-acció i la
investigació activista" pretén treballar la capacitat
d'incidència política a través d'una proposta sobre els
impactes del gas i les seves infraestructures.
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

Objectiu Estratègic 5: Participar i influir en la promoció d’un nou multilateralisme i la
construcció d’un model de governança democràtica global i multinivell.
Col·laboració amb entitats
Anual
El reconeixement del Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament des de Barcelona cap a Europa
ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’ENGINYERIA
SENSE Pressupost: 28.000,00 EUR
FRONTERES
Descripció del projecte: L'objectiu últim al que pretén
ORDINÀRIA
contribuir el projecte és que el Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament (DHAS) s'implementi de forma efectiva, tant a
nivell local com en un context global mes ampli.
Objectiu específic 4: Contribuir a millorar les capacitats del sistema multilateral per proveir
béns públics globals des d'una òptica descentralitzada.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Tira pel Dret(s)!: Drets Sexuals i Reproductius a
l'Agenda 2030
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE Pressupost: 28.000,00 EUR
CATALUNYA I BALEARS
Descripció del projecte: Contribuir a la garantia dels drets
ORDINÀRIA
sexuals i reproductius de les dones a través del procés
d'implementació de l'Agenda 2030.
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

Anual
Barcelona a l’Aliança Europea de Municipis i Regions
front els Tractats de Lliure Comerç i Inversions
(TTIP/CETA/TISA)
Pressupost: 45.539,47 EUR
ENTREPOBLES
Descripció del projecte: El projecte pretén promoure des de
ORDINÀRIA
la societat civil de Barcelona el lideratge i l’exercici de la
responsabilitat global de la ciutat al moviment de municipis i
regions europees lliures dels tractats comercials de tercera
generació (TTIP/CETA/TISA).
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

Pluriennal
Conveni
Fons
Català
de
Cooperació
al
Desenvolupament (FCCD)
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 77.600,00 EUR
Descripció del projecte: Suport a accions generals del FCCD,
CONVENI
grups de treball, àrea d'Avaluació i Seguiment. Suport a
diversos projectes concerts a proposats pel FCCD en
coordinació amb al PD de lA'juntament de Barcelona.
Objectiu específic 3: Promoure el diàleg i les sinèrgies amb les Administracions públiques
catalanes, en especial la Generalitat de Catalunya la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb el
govern de l’E
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Quota Anual Participació FCCD
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 7.200 EUR
Descripció del projecte: Quota anual d’acord amb
GEST. PROGRAMES
l’Assemblea General de Socis
Objectiu específic 5.3: 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

Pluriennal
Promoció dels principis de la
Carta de Ciutats
Educadores
Pressupost: 20.000,00 EUR
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO
Descripció del projecte: Des de l’any 1995, la Intendència de
CONVENI
Rosario i 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.
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
Argentina - Rosario

Anual
Suport a les activitats de la Universitat de Nacions
Unides (UNU) a Barcelona (Complex de Sant Pau)
Pressupost: 200.000,00 EUR
UNIVERSITAT DE LES NACIONS UNIDES - UNU
Descripció del projecte: El principal objetivo del Instituto
EXTRAORDINÀRIA
será 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.
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

Anual
Bona agricultura, bona alimentació. Anàlisi de la
coherència de polítiques catalanes impulsores del
model alimentari actual.
Pressupost: 24.964,66 EUR
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Descripció del projecte: VSF promourà una campanya
ORDINÀRIA
d’àmbit estatal a partir de l’anàlisi de com el nostre consum
alimentari i les polítiques públiques que l’impulsen, són
coherents o no i si afavoreixen o perjudiquen el sistema de
vida camperola als països del Sud i aquí a Catalunya. Es
treballarà amb diferents actors de l’administració pública i
persones amb capacitat decisòria per promoure propostes
legislatives concretes, totes a favor d'una governança
alimentària basada en una agricultura familiar i camperola
més justa i sostenible, que estableixin mesures correctores a
la mala alimentació per eradicar la fam i la mala nutrició.
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

Grupo de Trabajo CGLU sobre el Fortalecimiento
Institucional
VNG INTERNACIONAL

Anual
Pressupost: 10.000,00 EUR
EXTRAORDINÀRIA

Descripció del projecte:
Entre les organitzacions fundadores de CGLU existia la tradició d'afavorir trobades regulars
d'experts i tècnics per discutir sobre els progressos en la Cooperació Municipal Internacional
(MIC) i el programa ACB (Enfortiment de les Capacitats de les Associacions). El Grup de Treball
té per objectiu donar continuïtat al intercanvi de coneixement i pràctiques en els programes
MIC/ACB per millorar la qualitat del treball, coordinar activitats i programes amb l'objectiu
d'evitar el solapament i la duplicitat d'esforços.
El Grup de Treball sobre Cooperació 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.
•
En el pla d’activitats d’aquest any es planteja intercanviar bones pràctiques en
matèria d’acollida de refugiats a nivell local, i és per aquest motiu que la reunió anual es fa a
Istanbul, i de la mà de la Unió de Municipis Turcs (UMT).
Objectiu específic 5.2: Consolidar la participació i el lideratge de l'Ajuntament de Barcelona
en les xarxes internacionals i europees de governs locals i regionals en l'àmbit de la
cooperació al desenvolupament, pau i drets humans.
Zona geogràfica
Altres
Varis

Anual
Promovent nous models de governança des del
finançament just i responsable
Pressupost: 24.000,00 EUR
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA
GLOBALITZACIÓ
Descripció del projecte: El projecte pretén posicionar
ORDINÀRIA
Barcelona com una ciutat que promou les finances
responsables i justes així com nous models de governança, de
manera que es defensi l’interès i els béns públics globals.
Objectiu específic 4: Contribuir a millorar les capacitats del sistema multilateral per proveir
béns públics globals des d'una òptica descentralitzada.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

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 Barcelona 2016
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE
SAHRAUI

Anual
Pressupost: 22.000,00 EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu facilitar
EXTRAORDINÀRIA
que nens i nenes dels campaments sahrauís a Tindouf siguin
acollits per famílies catalanes durant els mesos de juliol i
agost.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Protecció dels infants afectats pel conflicte entre Israel
i Palestina
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Anual
Pressupost: 49.999,35 EUR

Descripció del projecte: El projecte contribueix a la reducció
ORDINÀRIA
de la vulnerabilitat de 200 infants víctimes a la Franja de Gaza
através del Programa de Rehabilitació Basada en la Comunitat
(RBC) que la contrapart implementa des de fa 20 anys. Aquest
inclou el treball en tres àmbits: Salut física i mental, Educació i
subsistència, i Resiliència i apoderament.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col·lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
Palestina - Franja de Gaza

Anual
Mejorar el acceso a la salut de las mujeres con
enfermedades crónicas y a su derecho a vivir vidas sin
violencias en Belén y Ramallah
Pressupost: 70.964,00 EUR
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Descripció del projecte: Aquest projecte es dedica a reforçar
ORDINÀRIA
el programa dels Health Work Committees (HWC) de Cura a
les Pacients amb Diabetis. A causa de l'ocupació israeliana i
de les conseqüències d'aquesta, la diabetis està creixent molt
a Cisjordània i la pròpia ocupació no permet que es tracti com
és caldria.
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
Palestina - Ramallah

Pluriennal
Addenda a conveni sobre Acció Humanitària (RDC)
Pressupost:
60.000,00 EUR
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB
ACNUR
Descripció del projecte: El projecte “Lluita contra la violència
CONVENI
sexual i la discriminació socioeconòmica de les dones a la
República Democràtica del Congo (RDC)” té per objecte
protegir i garantir la seguretat efectiva dels desplaçats interns
a les províncies Kivu Sud i Oriental.
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 - Kivu Sud

Pluriennal
Prevención, detección y tratamiento de la malnutrición,
enfoque comunitario
Pressupost: 48.025,89 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: La proposta se centra en la
ORDINÀRIA
desnutrició aguda 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.
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 - Guidan Roumdji,
Regió de Maradi

Pluriennal
Prevención por una diversificación alimentaria,
detección y tratamiento de la desnutrición bajo un
enfoque comunitario en el departamento de Guidan
Roumdji, región de Maradí, Níger
Pressupost: 68.500,00 EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: Projecte que dóna continuitat al
ORDINÀRIA
treball realitzat per Creu Roja Espanyola i Creu Roja Nigeriana
i finançat per l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de lluita
contra la desnutrició a la regió de Maradi (Níger), regió amb el
major índex de desnutrició del país.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Àfrica
Níger - Maradí

Apoyo reinserción integral víctimas violencia sexual en
nord Kivu
FARMACEUTICS MUNDI

Pluriennal
Pressupost: 74.448,78 EUR

Descripció del projecte: Bàsicament son tres línies de treball
ORDINÀRIA
(1) millora en l'assistència integral SSR a víctimes violència
sexual, (2) implementació sistema IEC de sensibilització
comunitària i (3) recolzament 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 – Nord Kivu

Pluriennal
Apoyo a restitución integral de los DD de las VVS de la
Ciudad de Butembo
Pressupost: 68.460,06 EUR
FARMACEUTICS MUNDI
Descripció del projecte: El projecte es localitza a Butembo
ORDINÀRIA
(Kivu Nord, RDC) i pretén enfortir la xarxa local de protecció i
assistència integral a dones i nenes VVS afectades pel
conflicte alhora que incideix sobre les causes que
contribueixen a la naturalització de la VS.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Butembo

Anual
Campanya d’emergència amb motiu de la crisi de
refugiats
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 1.080,00 EUR
Descripció del projecte: Contribució a la campanya
EXTRAORDINÀRIA
d'emergència per 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
Altres - diversos

Anual
Campanya d’emergència. Resposta als efectes del
terratrèmol a l’Equador: Fase de reconstrucció
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 40.000,00 EUR
Descripció del projecte: La intervenció del Fons Català de
EXTRAORDINÀRIA
Cooperació al Desenvolupament de resposta als efectes del
terratrèmol a l’Equador està orientada a la mitigació de riscos
i la gestió del territori, en clau de reconstrucció i prevenció de
riscos i desastres.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador

Anual
Resposta als efectes de l’huracà Matthew al seu pas pel
Carib: Fase de reconstrucció
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Pressupost: 20.000,00 EUR
Descripció del projecte: La intervenció del Fons Català de
EXTRAORDINÀRIA
Cooperació al Desenvolupament de resposta als efectes de
l’huracà Matthew al seu pas pel Carib està orientada en la
reconstrucció i rehabilitació dels territoris afectats, des d’un
enfocament de prevenció de riscos i desastres.
Objectiu específic 1: Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de
zones urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà, amb especial
atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius, i posant l'accent en la
infància com a col·lectiu especialment vulnerable.
Zona geogràfica
Amèrica

Anual
Curs de transició als estudis de grau per a persones
provinents de zones de conflicte
Pressupost: 74.707,82 EUR
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB
Descripció del projecte: El projecte consisteix en
CONVENI
l’organització d’un curs oficial reconegut per la Universitat de
Barcelona adreçat a estudiants provinents dels conflictes del
Pròxim Orient que hagin acabat els seus estudis de secundària
i que els vulguin continuar a Barcelona.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Anual
Huertos familiares: seguridad alimentaria y bienestar
de las familias refugiadas
Pressupost: 49.979,24 EUR
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
augmentar la capacitat de producció d'aliments nutritius de
210 famílies de refugiats siris a Mohafazat de BaalbekHermel, per a millorar la disponibilitat i accessibilitat als
aliments nutritius a les llars.
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 - Hermel

Crisi mediterrània: la joventut, clau en la cohesió social
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Anual
Pressupost: 43.982,21 EUR

Descripció del projecte: Projecte d'enfortiment de les
ORDINÀRIA
capacitats juvenils de la ciutat de Zarqa (Jordània) per a
potenciar el seu rol en la construcció de pau i la cohesió
social. Hi participaran tant joves jordans com joves refugiats
siris en les formacions i tallers sobre resolució de conflictes i
cultura de la no violència.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Mediterrània
Jordània - Zarqa

Pluriennal
ESTIMULACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
MALNUTRIDA REGIÓN DE HAUTS-BASSINS (BURKINA
FASO)
Pressupost: 28.365,00 EUR
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: L'objectiu principal del projecte és
ORDINÀRIA
reduir la incidència (morbibitat i mortalitat) de la malnutrició
en la regió de Hauts-Bassins i millorar el procés de
recuperació dels infants ingressats a l'Hospital Sanou-Sorou
de Bobo-Dioulasso.
Objectiu específic 2: Contribuir a incrementar la resiliència d’una manera equitativa de les
poblacions que han patit o que poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de
prevenció, preparació i mitigació.
Zona geogràfica
Àfrica
BURKINA FASO - BoboDioulasso

Anual
Suport als refugiats i refugiades víctimes de diferents
conflictes que cerquen asil a Europa i a països de la
Mediterrània i Pròxim Orient
Pressupost: 15.000,00 EUR
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Descripció del projecte: L’objectiu de la intervenció és
EXTRAORDINÀRIA
millorar l’estat anímic de la infància refugiada en trànsit cap a
Europa a través de la comicitat i les arts escèniques.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
Altres

Anual
Suport tasques salvament marítim - crisi refugiats
mediterrània
Pressupost: 18.127,47 EUR
PROACTIVA OPEN ARMS
Descripció del projecte: Suport a les tasques de salvament
EXTRAORDINÀRIA
mitjançant compra de material.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània

Anual
Accés a l'aigua potable per a la població siriana
refugiada al camp de refugiats d'Azraq (Jordània)
Pressupost: 57.795,00 EUR
UNICEF COMITÉ CATALUNYA
Descripció del projecte: L’objectiu de la intervenció és cobrir
EXTRAORDINÀRIA
les necessitats bàsiques de la població en matèria de
subministrament d’aigua amb la distribució de kits d’higiene i
pastilles potabilitzadores d’aigua.
Objectiu específic 3: Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús
dels col•lectius de població més vulnerables en contextos de crisi humanitària, i especialment
dels infants, i incrementar la seva resiliència i recuperació emocional.
Zona geogràfica
Mediterrània
Jordània - Zarqa

Objectiu Estratègic 7. Reforçar el teixit associatiu de les ONG per al
desenvolupament, la pau i els drets humans de la ciutat de Barcelona.
Col·laboració amb entitats
Anual
En defensa del dret d’asil: Pla estratègic i projecció
europea de la Xarxa Asil.cat
ACATHI ASS. CATALANA PER LA INTEGRACIÓ Pressupost: 26.625,98 EUR
D'HOMOSEXUALS,BISEXUALS
I
TRANSEXUALS
INMIGRANTS
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
EXTRAORDINÀRIA
convertir Asil.cat en una plataforma generadora de
coneixement, potenciant-ne la dimensió europea, així com
continuar amb les activitats d’incidència política a Catalunya
per tal de millorar-ne el model d’acollida.
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

Anual
Formació i capacitació de les ONG's en acció
internacional
CIEMEN - CENTRE INTERNACIONAL ESCARRE PER Pressupost: 17.000,00 EUR
MINORIES ETNIQUES
Descripció del projecte: El context de crisi econòmica i els
EXTRAORDINÀRIA
efectes de les polítiques de replegament de la subvenció
pública -encara no revertides totalment respecte dels nivells
anteriors a la crisi- obliga les organitzacions del Tercer Sector,
i específicament les ONG de Catalunya i Barcelona, a cercar
noves vies de finançament en altres marcs institucionals com
ara la Unió Europea.
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

ENFORTINT PROPOSTES CONSUM CRÍTIC A BARCELONA
EN UN CONTEXT CRISI
XARXA DE CONSUM SOLIDARI

Pluriennal
Pressupost: 29.996,97 EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén enfrontar els nous
ORDINÀRIA
reptes 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 ha
de jugar les institucions p
Objectiu específic 2: Sensibilitzar, informar, formar i acompanyar a les associacions per
adaptar-se a la nova situació del sector.
Zona geogràfica
Barcelona
Catalunya - Barcelona

Despeses de funcionament del programa de Cooperació
Despeses funcionament programa 2016
DESPESES FUNCIONAMENT PROGRAMA 2016
Descripció del projecte: Veure full anomenat "Despeses
funcionament"
Zona geogràfica

Barcelona

Anual
Pressupost: 304.685,43 EUR
GEST. PROGRAMES

Barcelona

