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Ajuntament de Barcelona

ANNEX. LLISTA D’ACTUACIONS DUTES A TERME AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2019

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

Objectiu Estratègic 1: Promoure la justícia econòmica

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals

Pluriennal
El centre històric de l’Havana cap a un model de ciutat
intel•ligent amb èmfasi en l’economia creativa en el
marc del 500 aniversari de la fundació de la ciutat
OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA Pressupost: 150.000.- EUR
HABANA, OHCH
EXTRAORDINÀRIA
Descripció del projecte: El projecte “El centre històric de
l’Havana cap a un model de ciutat intel·ligent amb èmfasi en
l’economia creativa en el marc del 500 aniversari de la
fundació de la ciutat” que és realitza conjuntament entre
l’OHCH, la UCCI i l’Ajuntament de Barcelona es focalitza en
millorar les capacitats de les autoritats locals per a treballar
en un marc comú de cooperació internacional que faciliti la
transferència de coneixements i bones pràctiques per
aconseguir un model de ciutat intel·ligent que impulsi les
industries creatives per tal de garantir l’accessibilitat
universal als serveis públics.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Col·laboració amb entitats

Desarrollo local sostenible y producción agroecológica
con equidad
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS

Pluriennal
Pressupost: 73.656,53.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén donar suport al
ORDINÀRIA
desenvolupament local sostenible i a la producció agroecològica amb equitat de gènere per a millorar l’abastiment
d'aliments i plantes medicinals al municipi de Playa de
l'Havana. La població que es beneficia directament del
projecte són 860 persones, 330 dones i 530 homes,
productors i productores, cooperatives, especialistes i tècnics
de la delegació Municipal de l'agricultura.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba - L'Havana

Promovent drets econòmics, sociopolítics de dones
davant l'ocupació-Palestina
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.-EUR

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu la
ORDINÀRIA
promoció del teixit productiu i l'estímul de l'economia
cooperativa com a estratègia per afavorir l'accés de les dones
(titulars de drets) a la vida econòmica, social i política a tres
municipis de les poblacions palestines de Cisjordània: Hebron,
Beita i Beit Fourik. El projecte combina activitats de formació
a les dones cooperativistes amb una estratègia de
sensibilització a la població per promocionar el mercal local i
d'incidència davant diversos organismes del Ministeri de
Treball (titulars d'obligacions) per promoure la presència,
participació i visibilitat de les dones als espais de presa de
decisions a l'àmbit econòmic, social i polític. Les accions
d'educació per a la justícia global previstes per a sensibilitzar
la població de Barcelona inclouen espais d'intercanvi
d'aprenentatges entre dones i organitzacions del moviment
cooperativista, feminista i de solidaritat (titulars de
responsabilitats) i la reflexió entorn d'estratègies no violentes
de defensa dels drets humans a Palestina i Barcelona.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Hebron

Dret aigua i alimentació a Palestina
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost: 76.924,80.- EUR

Descripció del projecte: Es pretén incrementar la seguretat
ORDINÀRIA
alimentaria a través de l'accés al dret a l'aigua i la promoció
de les capacitats organitzatives del pagesia d‘Al Nasser. A
banda de respondre a l’objectiu general d’enfortir el dret a
l’alimentació i el dret a l’aigua, per tant, a la reducció dels
nivells d’inseguretat alimentària, el projecte contribuirà al
retorn de la pagesia a cultivar les seves terres, ja que tindran
accés a l’aigua mitjançant la construcció d ‘una canalització de
6,5 km que proveirà d’aigua per ús agrícola a 1.300 persones
a Al Nasser.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Franja de Gaza

Reconciliación y justicia social en el ETCR Silver Vidal
Mora
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost: 80.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte, que es realitzarà en el
ORDINÀRIA
marc dels acords de pau signats al novembre de 2016 pel
govern colombià i les FARC-EP, promou les iniciatives
productives com a part de la reincorporació socioeconòmica i
la reconciliació en el país amb les comunitats afectades pel
conflicte armat, com a camí a la construcció d'una pau estable
i duradora en els territoris. Busca impactar el Departamento
del Choco al Municipio de Carmen del Darién (ETCR BrisasSilver Vidal Mora) al qual pretén beneficiar 60 famílies, sent
una iniciativa sorgida en el procés de reincorporació
socioeconòmica dels exguerrillers i com a part de la
reconstrucció del teixit social i la reconciliació en el
departament. Té com a objectiu la generació d'ingressos
mitjançant activitats productives que aportin en la
reconstrucció i enfortiment del teixit social del territori, a més
a més d'una operació conjunta en escenaris d'associacionisme
solidari a través dels següents eixos fonamentals:
1) Maneig i ús de l'entorn productiu com a acompanyament
de la població en procés de reincorporació i comunitat
propera.
2) Generació d'un espai de reconciliació a través de la
consolidació de l'aposta des d'una visió col·lectiva i
cooperativa manifestada en l'operació de l'activitat.
3) Enfortiment de les activitats productives en el territori.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Carmen del
Darién, Chocó ECTR Brisas

Conveni Setem Catalunya 2019-2020
SETEM

Pluriennal
Pressupost: 85.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte incorpora aquest
CONVENI
any dos grups d’activitats diferents, el primer bloc al voltant
de totes les activitats al voltant del “Mobile Social Congress
2019-2020, i l'altre bloc anomenat “Ampliem la visió: del
Comerç Just a la Sobirania Alimentària”.
Setem desenvoluparà el projecte Mobile Social Congress
2019-2020 que té per finalitat donar a conèixer les cares
controvertides i no suficientment conegudes de la indústria
mòbil i tecnològica que són denunciades reiteradament per
diverses organitzacions de la societat civil. Alhora, vol posar
de manifest que existeixen alternatives a l’actual indústria
electrònica que són l'evidència que hi ha una altra manera de
produir i consumir aparells electrònics i d’oferir serveis de
programari i de telecomunicacions basats en la sostenibilitat,
les llicències lliures i el respecte als drets humans.
També desenvoluparà el projecte “Ampliem la visió: del
Comerç Just a la Sobirania alimentària” que té com a objectiu
avançar cap a una major coherència de polítiques en el sector
agroalimentari des de la sobirania alimentària a la ciutat de
Barcelona. El projecte vol analitzar i difondre les relacions
que s’estableixen entre el consum d’aliments a la ciutat de
Barcelona i les causes i els impactes de la globalització per
generar una mobilització social per transformar-ho. El
projecte vol analitzar alguns àmbits on l’administració pública
té un pes important com poden ser l’alimentació que es
distribueix a les escoles bressol, les universitats o els
hospitals.
Objectiu específic 1.1: Promoure el teixit productiu i les pràctiques socialment responsables
entre els agents econòmics i socials de les ciutats
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Innovem en el circuit alimentari transformant el valor
dels aliments_Fase 2
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 20.000,00.-EUR

Descripció del projecte: La proposta que es presenta és un
ORDINÀRIA
projecte d'aprenentatge servei de continuitat amb un centre
educatiu de la ciutat de Barcelona. El projecte és una
proposta de sensibilització sobre bones pràctiques pel
consum i la producció socialment responsable i sostenible. Es
proposa una acció innovadora per part de la comunitat
educativa del centre que cursa l'assignatura de Geografia i
Història de tercer d'ESO amb agents socioeconòmics de
l'hostaleria i comerç del seu entorn. La proposta presenta una
segona fase d'apoderament i transversalitza el projecte al
centre, fent partícips més departaments, assignatures i
desenvolupament de més hores lectives a dedicar, que
s'aniran definint i establint durant el transcorregut del
projecte. Es pretèn que l'alumnat creï consciència a través de
l'aprenentatge a l'aula i al camp i es mobilitzi fent un servei
juntament amb els agents socioeconòmics de l'entorn per
reduir les minves alimentàries i transformar actituds i valors
dels agents de l'INS Guineueta i el districte de Nou Barris.
Objectiu específic 1.2: Estimular l’economia cooperativa, la compra pública responsable, la
banca ètica, el consum responsable i les iniciatives de comerç just.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

impACT
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 29.950,08.-EUR

Descripció del projecte: "impACT" és un nou projecte que es
ORDINÀRIA
desenvoluparà amb joves estudiants de Formació
Professional de 3 instituts públics. Subtítulat "consum i
transformació social", s'articula en torn al consum (crític,
responsable i solidari), com a eina per a la transformació
social; treballant també dos eixos específics: el dret a migrar i
la justícia de gènere.
Amb tallers de sensibilització inicials es pretén que els i les
joves comprenguin el funcionament econòmic del món, les
desigualtats i injustícies que genera, i com això impacta
globalment i al nostre entorn proper. També pretén que
captin el paper i poder del consum com a eina de perpetuació
del sistema o de transformació social.
Després es proposa als i les joves que vulguin, apuntar-s'hi a
desenvolupar accions per transformar el món, amb capacitat
de decisió per triar i portar a terme les que decideixin
col·lectivament; es posarà en marxa en cada centre educatiu
un espai d'iniciatives alternatives al consumisme i generador
de solidaritat, i es participarà en esdeveniments públics de
barri i/o districte, com fires, jornades, etc.
Projecte en col·laboració i sinèrgies amb l'Associació Apassos,
la Cooperativa Cultural Rocaguinarda, el pla comunitari
Carmel Amunt, i la responsable d'EpJG i Cooperació del
Districte Horta-Guinardó.
Objectiu específic 1.2: Estimular l’economia cooperativa, la compra pública responsable, la
banca ètica, el consum responsable i les iniciatives de comerç just.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

EPEF comunicant i investigant per la justícia global
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00.-EUR

Descripció del projecte:
’Escola opular d’Economia
ORDINÀRIA
eminista E E és un projecte que promou l’apoderament
de les dones, l’economia de les cures i l’economia feminista a
la ciutat de Barcelona. El projecte té una vessant formativa,
l’Escola opular d’Economia eminista, al voltant de la qual es
generen processos d’investigació sobre la temàtica,
d’enfortiment de xarxes entre organitzacions de dones i
feministes –fomentant la participació i el teixit associatiu de la
ciutat- i d’incidència pol tica per transformar les pràctiques
quotidianes,
proposar mesures concretes
a
les
administracions i ciutadania per caminar cap a la sostenibilitat
de la vida. s a dir, per promoure la revalorització dels treballs
de cura i, conseq entment, la seua democratització i
socialització, propostes econòmiques per reduir les
desigualtats de gènere a nivell local-global.
Objectiu específic 1.3: romoure l’economia de les cures, l’economia feminista i
l’apoderament econòmic de les dones.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Justicia económica para las mujeres víctimas del
conflicto en el Magdalena
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

Anual
Pressupost: 59.700,87.- EUR

Descripció del projecte: "El projecte pretèn contribuir a la
ORDINÀRIA
justícia econòmica per a les dones víctimes del conflicte
armat que es troben en condicions de pobresa i pobresa
extrema a la regió del Magdalena Medio, enfortint la Red de
Productoras feminista popular que s'ha format amb l'impuls
de la Organización Femenina Popular (OFP). A través de:
Consolidar un circuit curt de producció d'ou semi criollo i
plantes aromàtiques amb 25 productores i un circuit de venda
amb 200 productores d'aliments frescos i processats, roba,
artesania i plantes aromàtiques integrades a la Red,
augmentarà les capacitats tècniques i d'autogestió financera
de les productores i enfortir l'apoderament de les lideresses
de la Red per exigir els seus drets econòmics. La intervenció
combina amb una estratègia d'enfortiment de la cadena
productiva (producció i comercialització), amb una estratègia
d'enfortiment de les capacitats (administració i estalvi) i una
estratègia d'apoderament, (cura emocional) desd'un
enfocament interdependent.
La intervenció és fruit d'experiències anteriors en les que la
OFP té experiència i idoneïtat i es sustenta en recerques de
viabilitat social i econòmica. Adicionalment, es farà un
diagnòstic per potenciar les iniciatives d'intercoperació entre
la OFP i la ESS de Barcelona."
Objectiu específic 1.3: romoure l’economia de les cures, l’economia feminista i
l’apoderament econòmic de les dones.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Magdalena Medio

ResiliArt: les perifèries de Deir AlBalah creen i
s’apoderen
CREART

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.-EUR

Descripció del projecte: El projecte "ResiliArt: les perifèries
ORDINÀRIA
de Deir AlBalah creen i s'apoderen" té com a objectiu
incrementar la resiliència i el benestar d'infants/adolescents a
través d'una combinació d'activitats estructurades i educació
per la pau a través de l'art portada a terme en un entorn
segur, estimulant i adaptat i la instauració d'un mecanisme
comunitari de protecció infantil amb un fort enfocament de
defensa dels drets dels infants amb la implicació activa de les
institucions locals. Les activitats programades contribueixen a
una millora en les relacions socials, les habilitats de resolució
de problemes, l'autoestima dels infants/adolescents i en la
resiliència comunitària. Per mantenir i reforçar l'impacte
positiu del projecte s'emfatitza la col·laboració amb les
organitzacions de base comunitària (CBOs) per tal de crear un
entorn de suport en l'àmbit comunitari i la implicació i reforç
de les polítiques públiques de les autoritats locals com la
municipalitat de Deir Al Balah i el Ministeri d'Afers Socials de
Palestina.
El projecte té com a població objectiu els infants/adolescents
(6 a 16 anys i 50% noies) de cinc comunitats més afectades
pel conflicte a la Governació de Deir Al Balah: els camps de
persones refugiades de Deir Al balah, Nuseirat, Bureij,
Maghazi i la localitat de Zawaida.
Objectiu específic 1.5: Reforçar les capacitats de les institucions i de la ciutadania per
denunciar els abusos de les empreses transnacionals o de determinats grups d’interès, la
corrupció, l’evasió i l’elusió d’impostos o l’endeutament públic il·leg tim.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Franja de Gaza

Compra Pública Estratègica: Drets Humans i
Extraterritorialitat
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Pluriennal
Pressupost: 37.013,76.- EUR

Descripció del projecte: El present projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
donar continuïtat al procés social que s'està donant per a la
incorporació de la compra pública ètica per part de les
administracions municipals. És així que s'assumeix que la
compra pública serveix com un mecanisme per fomentar el
respecte als drets humans per part de les empreses
transnacionals i la coherència de les administracions,
incentivar el consum responsable de la ciutadania, i dialogar
amb les iniciatives que treballen amb accions concretes de
promoció del compliment dels drets humans "a casa nostra".
Aquest projecte entén que la compra pública és una eina
concreta per promoure la justícia global i, per tant, és un
procés social a curt i mitjà termini.
És així que, per a aquesta fase, s'ha suggerit una intervenció
centrada en fer un diagnòstic de les empreses de seguretat i
ciberseguretat que contracten amb l'ajuntament de
Barcelona i l'entorn de Catalunya. Des d'aquesta recerca
visibilitzar de quina manera poden estar violant drets humans
extraterritorialment. En segon lloc, es buscarà identificar
clàusules que promoguin el respecte als drets humans en la
contractació amb aquests sectors i proposar mecanismes de
seguiment a aquestes clàusules. També es proposaran eines
jurídiques de caràcter internacional que serveixin en la fase
de preparació del contracte parteixi vincular-les a fi del
Contracte i, d'aquesta manera, integrar els drets humans en
els plecs. Aquesta informació es compartirà amb el Grup de
Compra Pública Socialment Responsable i, més àmpliament,
en unes jornades de formació dissenyades amb aquest espai
de treball.
Finalment, per proposar una narrativa discursiva a través de
la comunicació transformadora que s'acosti a la ciutadania a
la temàtica
Objectiu específic 1.5: Reforçar les capacitats de les institucions i de la ciutadania per
denunciar els abusos de les empreses transnacionals o de determinats grups d’interès, la
corrupció, l’evasió i l’elusió d’impostos o l’endeutament públic il·leg tim.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Financiarització vs. vida. La contractació pública com a
eina
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA
GLOBALITZACIÓ - ODG

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén situar Barcelona
ORDINÀRIA
com a referent de processos de contractació pública
coherents que aportin a la defensa dels béns i serveis
comuns. Aquests es centren en propostes alternatives al
model de les Associacions Públic-Privades (APPs, en
endavant), com són les opcions del sector públic i la gestió
comunitària. Es parteix de l'anàlisi crítica i incidència
realitzada durant els últims cinc anys per l’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG, en endavant) en relació als
impactes dels serveis i infraestructures finançades i
gestionades a través del model d'APP sobre les persones i el
medi ambient, com és per exemple el cas de la línea 9 del
metro de Barcelona, o a nivell estatal, la plataforma
d'emmagatzematge de gas Castor (https://casocastor.net/).
Aquesta anàlisi i incidència prèvies nodreixen la coordinació i
mobilització necessàries per generar mecanismes que
contribueixin a una contractació pública més democràtica,
justa i que no sigui un risc per les finances públiques.
Per assolir aquest objectiu, el projecte se centra en treballar
amb agents de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i
europeus, responsables polítics/ques i personal tècnic
municipal, organitzacions de defensa del sector públic, la
gestió comunitària i l'economia social i solidària amb
perspectiva ecofeminista i el conjunt de la ciutadania. Les
actuacions del projecte es concreten en cinc camps: (1)
elaboració i publicació d'informes de recerca; (2) plans de
formació de col·lectius específics; (3) campanyes de
comunicació; 4 processos d’incidència en pol tiques
públiques i 5 plans d’incidència pública, mobilització i
enxarxament.
Objectiu específic 1.5: Reforçar les capacitats de les institucions i de la ciutadania per
denunciar els abusos de les empreses transnacionals o de determinats grups d’interès, la
corrupció, l’evasió i l’elusió d’impostos o l’endeutament públic il·leg tim.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Al Doctor Puigvert fem la REC!
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Anual
Pressupost: 15.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El Al Doctor Puigvert fem la REC!:
ORDINÀRIA
Recerca d’Economies Comunitàries es tracta d'un projecte
nou d'ApS proposat des d’AC amb l’objectiu de promoure
la Justícia Econòmica al Districte de Sant Andreu i,
concretament, a la comunitat educativa de l’INS Doctor
Puigvert. Es treballa amb l’alumnat de les assignatures
d’economia i emprenedoria del segon cicle de secundària i 1r
de batxillerat de l’institut. Es formaran sobre l’ESS i les
monedes alternatives per a realitzar, després, una recerca
sobre les monedes i com aquestes donen respostes a les
necessitats de les persones i els territoris. Serà un grup de
joves més motivats els que continuaran el projecte amb el
servei de generar la seva pròpia moneda complementària a
l'INS i la promourà a altres espais educatius del districte.
Objectiu específic 1.6: romoure l’educació en economia amb visió de just cia global.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Implicant als i les joves en les finances ètiques a la
universitat i els cicles formatius
FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

Anual
Pressupost: 19.776,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte que porta per títol
ORDINÀRIA
Implicant els i les joves en les finances ètiques a la universitat
i els cicles formatius pretén difondre les finances ètiques a
través d’una proposta d’aprenentatge servei adreçada a
estudiants de les facultats de Biologia i d’Economia i Empresa
de la Universitat de Barcelona, aix com del Centre d’Estudis
rat.Després d’un procés d’aprenentatge sobre les finances
ètiques i els seus criteris de finançament, així com la seva
dimensió local/global i la seva contribució als ODS, els i les
estudiants dissenyaran com a servei una campanya de
sensibilització adreçada a la seva comunitat educativa que no
està definida i serà creada pels estudiants. Es busca el
coneixement dels i les estudiants envers les finances ètiques i
solidàries, implicant als i les joves en aquesta alternativa per
exercir un consum més responsable i sostenible. A la vegada
que es vol contribuir a introduir les finances ètiques en el
marc curricular dels centres implicats.
Objectiu específic 1.6: romoure l’educació en economia amb visió de just cia global.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Teixint la xarxa estatal d'educació i finances ètiques
FETS-FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

Pluriennal
Pressupost: 37.088,45.- EUR

Descripció del projecte: Es vol contribuir a un model
ORDINÀRIA
d'educació econòmica més crítica i plural que incorpori les
dimensions ètiques, socials i ambientals de l'economia a
través de l'enfortiment d'una xarxa estatal d'educació i
finances ètiques integrada per professorat i per entitats de
finances ètiques, d'economia solidària i d'educació econòmica
transformadora. El projecte està coordinat per FETS en
agrupació amb la Fundació Fiare i Oikocredit amb la
col·laboració d'Edualter, la Facultat d'Economia UB,
l'Associació d'Ensenyants d'Economia, la Fundació Solidaritat
UB, xarxa Enclau-Comunitat Valenciana i la Plataforma
d'educació i finances ètiques d'Euskadi.
Un primer eix d'actuació s'adreça a joves de Secundària,
Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats amb un conjunt
d'activitats formatives.
El segon eix d'actuació s'adreça al professorat per generar un
espai dinàmic i participatiu on podrà accedir a recursos i
bones pràctiques per impulsar les finances ètiques a l'aula.
Un tercer eix d'activitats s'encaminen a reforçar el treball en
xarxa entre entitats de finances ètiques, d'economia solidària
i d'educació econòmica transformadora a nivell local, nacional
i internacional, a través sobretot de la implicació en el procés
del FSMET 2020.
Per últim, amb l'eix de comunicació i sensibilització es vol
augmentar la presència social de les finances ètiques i de
l'educació econòmica transformadora.
Objectiu específic 1.6: romoure l’educació en economia amb visió de justícia global.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Apropa't
FUNDACION ADSIS

Anual
Pressupost: 19.965,41.-EUR

Descripció del projecte: El projecte Apropa´t és una proposta
ORDINÀRIA
de servei comunitari que es realitza a sis instituts públics de la
ciutat de Barcelona (INS Manuel Carrasco i Formiguera, INS
Vall d'Hebron, INS Narcís Monturiol, INS Francisco de Goya,
INS Josep Pla i INS Joan Brossa). El projecte, realitzat amb
anterioritat a quatre dels instituts està centrat en el dret a
una alimentació, el que inclou altres temes com el
funcionament econòmic del món (injustícies, vulneració de
drets) i l'impacte d'aquest a l'entorn més proper (establint així
la vinculació entre el context local i el global). El projecte es
concreta en quatre blocs. El primer bloc, d'aprenentatge, en
que es fan quatre tallers per iniciar-se en el tema. El segon,
primera campanya de servei (Carmel Amunt) consistent en
una recollida d'aliments dissenyada i autogestionada pels
mateixos alumnes. El tercer bloc suposa una segona
campanya (Justícia Alimentària) en que es realitza una segona
fase d'aprenenatge amb diferents tallers i es realitza una
campanya de sensibilització dissenyada pels mateixos/es
alumnes (tenen opcions per triar o poden dissenyar la seva,
en comissions). Finalment, el quart bloc consisteix en el
reconeixement i la celebració. Aquesta programació de vint-iquatre sessions s'adapta a la realitat i necessitat de cada
centre educatiu.
Objectiu específic 1.6: romoure l’educació en economia amb visió de justícia global.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

L'APS de l'ESS. El suport mutu al barri per transformar
el món!
SETEM

Anual
Pressupost: 19.741,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte l'APS de l'Economia
ORDINÀRIA
Solidària. El suport mutu al barri per transformar el món té
per objectiu que els alumnes de segon cicle d'ESO dels
instituts Milà i Fontanals i Les Corts es qüestionin l'actual
model de consum hegemòmic i que explorin i es mobilitzin
per un consum transformador amb el teixit de l'Economia
Solidària dels seus barris. Es parteix de la necessitat que el
sistema econòmic neoliberal vulnera, de manera sistemàtica,
els drets humans i ambientals. El projecte vol posar de
manifest les alternatives existents a aquest sistema per tal de
connectar el món local i global des de la problemàtica del
propi barri i amb una mirada de justícia global.
L'aprenentatge s'estructura en diferents sessions planificades
que giraran al voltant de conceptes com sostenibilitat
econòmica i social, propostes alternatives al model econòmic
i de comerç actual, consciència ambiental, gestió de recursos,
equitat entre homes i dones i estereotips i discriminacions...
Pel que fa al servei, aquest proposa diferents activitats entre
les que destaca investigar el model de consum del propi
institut, realitzar un informe amb alternatives dirigides als
centres educatius i una segona fase de retorn a la comunitat
en que es realitzarà una acció de sensibilització o formació
per visibilitzar les iniciatives identificades al barri. El projecte
es pretén dur a terme als dos instituts adaptant les sessions
de formació a les realitats socials d'aquests i donant veu als i
les alumnes a través dels diferents moments de reflexió
programats.
Objectiu específic 1.6: romoure l’educació en economia amb visió de just cia global.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 2: Fomentar la justícia ambiental

Col·laboració amb entitats

Garantia de acceso a la terapia ARV
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA
DONA

Anual
Pressupost: 59.999,29.-EUR

Descripció del projecte: Contribuir a l'augment de les proves
ORDINÀRIA
d'VIH i mitigar l'impacte psicosocial de la malaltia entre els
afectats, a través de campanyes massives de sensibilització i
de detecció precoç portades a terme per una unitat mòbil. A
nivell comunitari, el projecte donarà suport a les zones de
salut de Mont-Ngafula I i II, Selembao, Matete i Ngaba,
enfortint la capacitat dels 18 hospitals de maternitat de nivell
primari de la zona, i fent-se càrrec del 50% de les despeses
d'hospitalització dels casos que així ho requereixin, com
també de les activitats del grup de suport i de les
corresponents visites a domicili.
El projecte té
com a objectiu implantar l'estratègia del PNUD en la lluita
contra el SIDA de testar el 90% de la població, tractar el 90%
dels malalts i aplicar la prova de la carga viral al 90%. A més a
més, contempla l'anàlisi de les dades obtingudes per a fer un
seguiment i estudi científic de la malaltia.
Objectiu específic 2.1: Augmentar les capacitats de les administracions locals per reduir els
impactes del metabolisme urbà i incrementar la qualitat ambiental.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Kinshasa

Cap al Fòrum social Mundial de les economies
Transformadores. L'altre món que ja existeix
ASSOCIACIÓ FÒRUM SOCIAL MUNDIAL DE LES
ECONOMIES TRANSFORMADORES - FSMET

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte consisteix en un procés
CONVENI
desenvolupat al llarg de dos anys amb l’objectiu de donar a
conèixer, reforçar i fer créixer les iniciatives econòmiques a
nivell local i internacional al sistema. És un procés de
confluència dels diferents moviments de l’economia
alternativa, els que anomenen economies transformadores a
un nivell local i internacional. Hi haurà dues grans trobades a
Barcelona, una l'any 2019 i una el 2020, a part de totes les
altres trobades i reunions online i físiques del procés.
El projecte aconseguirà visibilitzar que un altre món ja existeix
i que cal unir els esforços, solucions i pràctiques per tal de
construir plegades una agenda mundial inclusiva des de
l'arrelament local i amb perspectiva internacionalista per tal
de superar els grans reptes actuals. A la vegada que establir
un full de ruta comú per tal d’enfortir les respostes i
propostes realitzades des de les economies transformadores.
El SMET s’articula sobre 4 eixos que agrupen els principals
moviments de les economies transformadores: Les
Economies Feministes i amb perspectiva de gènere; Els
Moviments Agroecològics i de Sobirania Alimentària; Els
Comuns (naturals, urbans i digitals); La Economia Social i
Solidària (incloent comerç just, cooperativisme i finances).
A la vegada, s’articula en eixos transversals: Construcció de
ol tiques úbliques: grup amb membres d’organitzacions i
moviments internacionals, centre de recerca en polítiques
públiques transformadores i membres d’institucions
públiques; Educació i recerca: grup de diàleg entre
organitzacions i moviments internacionals i acadèmia i agents
de recerca.
Objectiu específic 2.2: Millorar les capacitats municipals per augmentar la resiliència de les
ciutats al canvi climàtic.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

L’impacte climàtic del gas natural i les grans
infraestructures energètiques
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA
GLOBALITZACIÓ - ODG

Anual
Pressupost: 14.994,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a finalitat facilitar
ORDINÀRIA
la capacitat d'incidència política de la ciutadania a través
d'una proposta d'aprenentatge servei sobre l'impacte climàtic
del gas natural. La metodologia de l'aprenentatge servei es
combina amb la recerca-acció (expertesa de l'Institut de
Sostenibilitta de la UPC) amb la investgació-activista
(desenvolupada per l'Observatori del Deute en la
Globalització). Aquest projecte s'emmarca en l'assignatura
Taller de Recerca-Acció del Màster en Ciència i Tecnologia de
la Sostenibilitat de la UPC. El projecte consisteix a fer una
anàlisi de les emissions de fuites de gas i de les accions
institucionals per aconseguir els objectuis dels acords
climàtics internacionals. En aquest projecte es pretén
elaborar un policy paper i ampliar la unitat didàctica (iniciada
en convocatòries anteriors). L'aprenentatge es concreta en
forma dels continguts necessaris per fer la recerca així com
les metodologies prèviament esmentades i seran facilitats per
l'entitat i el centre educatiu. D'altra banda, el servei es
concreta en l'anàlisi, la investigació i també la sensibilització i
la incidència política. La presentació dels resultats a alguns
centres socials cívics i instituts representa l'existència de la
transferència de coneixement a altres públics i nivells
educatius.
Objectiu específic 2.3: Promoure les polítiques i les accions ciutadanes adreçades a la
reducció de la petjada de carboni via la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle,
l’eficiència energètica i l’adopció de fonts d’energies renovables .
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Aumento de la resiliencia contra la malnutrición en
Kikwit, RDC
CREU ROJA

Pluriennal
Pressupost: 75.000,00.-EUR

Descripció del projecte: Es tracta d'un projecte que es dur a
ORDINÀRIA
terme a República Democràtica del Congo, en una àrea
afectada per processos migratoris: la província de Kwilo.
S'enfoca principalment en el tractament de la malnutrició i el
dret a l'alimentació. Es dirigeix fonamentalment a l'ampliació i
variació de la dieta a través de la cessió de llavors de qualitat i
terres comunitàries, acompanyades de la formació de la
població en tècniques de cultiu i aspectes higiènics,
nutricionals i culinaris.
Tanmateix, el projecte preveu un apartat destinat a la
reducció de les desigualtats per causa de gènere.
Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Kwilo, Kikwit

MenjaDrets
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

Pluriennal
Pressupost: 37.049,03.- EUR

Descripció del projecte: “MenjaDrets” és un projecte
ORDINÀRIA
socioeducatiu pluriennal, amb la comunitat educativa de
Primària de quatre centres i/o 600 alumnes dels districtes de
Nou Barris i Horta-Guinardó, per entendre el model
alimentari actual i impulsar la xarxa dels barris en favor
d’alternatives de consum econòmica i ecològicament
sostenibles, justes i feministes. ’aplicació del projecte es
dura a terme mitjançant 3 fases: (1) Planificació conjunta
d'accions, entre la comunitat educativa, les alternatives de
consum del districte i l’entitat; 2 Elaborar eines sobre
sobirania alimentària i incentivar noves metodologies a
docents, explorant el consum a l’escola i acostant la cuina a
infants, mestres i famílies; (3) Construcció de ponts entre la
comunitat educativa i les alternatives de consum com a
agents actius titulars de responsabilitat i promotores del
canvi. Es treballarà també amb espais per a la difusió i
comunicació amb la comunitat educativa i la xarxa
d’alternatives de consum del districte.
Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible,
des de la Justícia Global i mitjançant la sobirania
alimentaria
GRAIN, FUNDACIO PRIVADA

Anual

Pressupost: 90.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Conscienciar i mobilitzar a la
CONVENI
població de Barcelona sobre la necessitat d'un nou model
alimentari sostenible, per a la ciutat, a través de la recerca,
producció i distribució de material que interpel·li i eduqui
sobre aquesta temàtica, tot donant suport al fet que els
moviments camperols del Sud Global i els pobles indígenes, a
través principalment de La Via Campesina i altres
representants, tinguin una veu pròpia i central en aquests
debats i mobilitzacions, i establint un nexe clar entre
alimentació i emergència climàtica.
Objectius específics:
1.
Recerca, investigació i producció de materials per a
aportar nova informació, que interpel·li, i aporti
coneixements sobre els problemes del sistema alimentari de
Barcelona, i ofereixi opcions concretes sobre com avançar cap
a models alternatius, a la ciutat, tenint en compte l’impacte a
nivell internacional.
2.
Donar suport a la centralitat i donar veu pròpia als
moviments camperols i indígenes, en particular a La Via
Campesina, en les seves lluites contra els impactes del
sistema alimentari industrial, i per a la sobirania alimentària.
3.
Conscienciar i mobilitzar la població de Barcelona
sobre la necessitat d'un nou model alimentari per a la ciutat,
pel país i a nivell internacional.
Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Escola d'AFA per al foment d'una alimentació sana i
sostenible d'acord ODS
VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON

Pluriennal
Pressupost: 29.911,00.-EUR

Descripció del projecte: Aquest programa pretén generar
ORDINÀRIA
consciència cr tica en els col·lectius més vulnerables,
concretament dones amb infants a càrrec, respecte al sistema
alimentari actual injust i insostenible i que d’aquesta
consciència es contribueixi a fer propostes que impulsin
canvis en les pol tiques públiques alimentàries en favor d’un
sistema alternatiu de producció i consum que garanteixi el
dret d’accés a una alimentació adequada per a tothom.
El programa impulsarà processos d’apoderament i de
participació pol tica de les dones mares d’alumnes i dels
membres d’A A Associacions de am lies d’Alumnes
d’escoles de primària, dels districtes de Barcelona més
desfavorits i més vulnerables socialment com són Nou Barris,
Sants Montju c i Horta- uinardó. A partir del treball amb
aquestes dones, convertides en agents sensibilitzadores, i
amb les A A s’impulsaran canvis per aconseguir un altre
model alimentari familiar i dins de la pròpia escola per canviar
el model de menjador escolar cap a un model més sa, proper i
just. Es fomentarà el treball en xarxa i la participació en la
definició de propostes legislatives en matèria de compra
pública i els menjadors escolars perquè la compra d’aliments
segueixi criteris de proximitat, qualitat alimentària i just cia
social que impulsin un model alimentari basat en la sobirania
alimentària.
Objectiu específic 2.4: Promoure la sobirania alimentària dels pobles, que inclogui el dret a
l’alimentació, l’accés a la terra, als recursos naturals i als béns comuns, i la producció i
distribució alimentàries sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmic.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Som part de la solució al malbaratament alimentari
ASSOCIACIO ESPIGOLADORS

Anual
Pressupost: 19.900,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte plantejat per la Fundació
Espigoladors té la voluntat d'implicar al jovent en la cerca de
solucions en contra del malbaratament alimentar. Per fer-ho
es realitzarà un procés des de la detecció de la problemàtica i
anàlisi d'aquesta, per posteriorment construir una acció per
fer-hi front. L'acció es vol que sigui vinculada al territori dels
centres educatius. Finalment es realitzarà un càlcul de
l'impacte de les accions realitzades i una valoració de
l'experiència, que inclou un reconeixement públic a la Seu del
Districte corresponent. Per realitzar tota aquesta tasca també
es realitzarà una formació al professorat dels centres
educatius, i de la mateixa manera participaran en la
preparació, relaització i avaluació de les idees.
Objectiu específic 2.5: omentar l’educació per a la sostenibilitat
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

Per una comunitat educativa compromesa amb
l’equitat de gènere
FARMACEUTICS MUNDI

Anual
Pressupost: 18.418,90.- EUR

Descripció del projecte: El projecte dona continuïtat i
profunditza l’A S en execució curs 2018-19) treballant la
temàtica del gènere com condicionant del dret a la salut per
cinquè any consecutiu a l’Institut a uineueta i obrint la
metodologia al districte de Ciutat Vella. Aquest cop de
manera integrada amb alumnat i professorat, usant
metodologies participatives, vivencials i corporals per
intensificar els mecanismes de mobilització emocional en
ambdós col·lectius.
Objectiu específic 2.5: omentar l’educació per a la sostenibilitat.
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

La febre de l'or. Mercuri, de la mina al plat. Salut global
i mineria
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Anual
Pressupost: 14.060,71.- EUR

Descripció del projecte: El projecte que es presenta es
concreta a través d'una campanya de sensibilització a partir
de la visualització d'un documental, s'intenta conscienciar als
joves alumnes de 4t d'ESO de l'INS XXV Olimpíada del consum
responsable de certs materials i les conseqüències que té
aquest mal ús en la nostra salut, la crisi ambiental, etc. Arrel
d'aquesta conscienciació els alumnes hauran de fer un servei
comunitari a través d'una campanya de sensibilització i
incidència al respecte.
Objectiu específic 2.5: omentar l’educació per a la sostenibilitat
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

Ara Sahara
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE
SAHRAUI

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té per objectiu millorar la
ORDINÀRIA
garantia, la protecció i el restabliment dels drets humans de la
població sahrau a través de la posada en marxa d'una
campanya de lluita contra l'espoli de recursos naturals
d'aquest territori. Per fer-ho es pretén enfortir les capacitats
de la població local de les següents maneres:
1 a capacitació del teixit associatiu sahrau per millorar el
seu lideratge en la campanya internacional de lluita contra
l'espoli de recursos naturals.
2 a millora del coneixement de l'espoli de recursos naturals
al Sàhara Occidental a través de la creació d'un equip
d'investigació centrat en documentar aquest fenomen.
3) La posada en marxa d'una campanya de denúncia sobre
l'explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental,
dirigida a mobilitzar la població sahrau de Territoris Ocupats,
Campaments i la diàspora i sensibilitzar l'opinió pública
internacional.
Objectiu específic 2.6: Reforçar les capacitats institucionals i de la societat civil per denunciar
els impactes negatius dels models extractivistes i promoure models de producció, consum i
intercanvi alternatius.
Zona geogràfica
Mediterrània
Sahara Occidental Campaments de refugiats
sahrau s, Tindouf Algèria i
Al-Aaiun (Marroc)

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

Pluriennal

Pressupost: 195.500,00.EUR
Descripció del projecte: Amb aquest conveni, que dóna
CONVENI
continuïtat a la col.laboració entre l'Ajuntament i La Fede sota
aquesta fòrmula des del 2016, es destija contribuir a que una
entitat de segon nivell, com LaFede.cat, que reuneix a 116
entitats, pugui tenir un millor impacte a la ciutat en polítiques
de justícia global, enfortint les entitats del sector, contribuint
a crear consciència crítica entre la ciutadania, promoure les
mobilitzacions per lluitar contra la vulneració de drets
humans arreu, i fer incidència en les polítiques públiques.
El projecte que LaFede.cat presenta, es focalitza en el
desplegament d’accions que contribueixen a desplegar la
justícia global a la ciutat de Barcelona, a través dels eixos de
migració, justícia ambiental i feminismes i enfortir el seu teixit
associatiu.
Objectiu específic 2.6: Reforçar les capacitats institucionals i de la societat civil per denunciar
els impactes negatius dels models extractivistes i promoure models de producció, consum i
intercanvi alternatius.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 3: Promoure la justícia de gènere

Col·laboració amb entitats

Promovent la participació social-politica de dones a
Poblacions Palestines
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: La política colonialista i repressiva de
ORDINÀRIA
l'estat d'Israel i una societat basada en profunds valors
patriarcals provoquen la vulneració dels drets de les dones. El
projecte farà front a aquesta situació a través de
l'organització d'activitats per a millorar la formació i
incrementar la capacitat de lideratge de les dones en els
Consells Locals de 5 municipis, accions d'incidència en les
autoritats locals i campanyes de sensibilització de la població.
És un projecte de concertació entre organitzacions feministes
palestines i autoritats locals per a enfortir les capacitats dels
municipis en la incorporació de l'equitat de gènere i en la
inclusió de propostes en els plans municipals. El mecanisme
de transformació proposat per a abordar la problemàtica
identificada combina formació, incidència i sensibilització com
estratègia per promoure l'accés de les dones a la vida social i
política de Palestina.
Objectiu específic 3.1: Enfortir les capacitats de les administracions locals per incorporar la
transversalització de l’equitat de gènere a les seves pol tiques municipals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Jenin, Ateel, Rantees i Al
Sawahra Al-Sharqiya
(Cisjordània) i Camp de
persones refugiades d'Al
Maghazi (Franja de Gaza)

Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambane
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE
FRONTERES

Pluriennal
Pressupost: 80.000,00.-EUR

Descripció del projecte: El projecte per una part vol enfortir
ORDINÀRIA
les capacitats de les autoritats locals i la UNAC a la província
d'Inhambane, amb enfocament integral de gènere, per a
promoure l'apoderament públic i privat de la dona
camperola. La intervenció se centra en la formació continua
per a l'adopció i posada en pràctica del enfocament de gènere
a aquests col•lectius, implementant estratègies de
desenvolupament local amb la dona com a eix central del
desenvolupament.
D’altra banda, es contribueix al desenvolupament integral de
les comunitats de Funhalouro, reduint la vulnerabilitat
ambiental i estimulant la producció agrícola. Es pretén
facilitar l'accés a l'aigua amb la millora en la gestió sostenible
dels recursos hídrics mitjançant la
rehabilitació de
infraestructures d'aigua i sanejament, enfortint capacitats de
Comitès d'Aigua. Per últim, es contribuirà a millorar la
resiliència agroeconòmica de les comunitats a través del
seguiment de pràctiques agropecuàries, la producció de Caju
per a la generació de renta i pràctiques d'estalvi en grups de
dones per a incentivar la seva independència econòmica; tot
això contribuirà a l'enfortiment en la gestió sobre els recursos
econòmics i productius.
Objectiu específic 3.1: Enfortir les capacitats de les administracions locals per incorporar la
transversalització de l’equitat de gènere a les seves pol tiques municipals.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Imhambane

Amman: equidad hacia los ODS
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte busca enfortir les
ORDINÀRIA
capacitats de la Gran Municipalitat de Amman (GAM - sigles
en anglès) en relació a l'ODS 5 i ODS 17.
Mitjançant la següent estratègia es vol generar entrades,
eines, incrementar coneixements i generar sinergies que
permetin construir una estratègia de gènere municipal i de
bones pràctiques per a la implementació de l'equitat de
gènere en la GAM.
Per això, es dur a terme:
1. Disseny i elaboració d'una auditoria de gènere com a
instrument d'avaluació de l'estat, i l'aplicació de l'equitat de
gènere a Amman.
2. Incrementar capacitats i coneixements de TD i TR a través
de formacions, intercanvi d'experiències i generació d'espais
de diàleg i coordinació entre TD, TR i TO.
3. Crear una xarxa per a l'equitat de gènere a Amman, que
impliqui tots els actors en l'àmbit nacional, local a
internacional que puguin aportar i donar suport a la GAM per
a la consecució de l'ODS 5 a la GAM i en Amman.
Objectiu específic 3.1: Enfortir les capacitats de les administracions locals per incorporar la
transversalització de l’equitat de gènere a les seves pol tiques municipals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Jordània - Amman

Protecció dels drets de les dones i a la governança
democràtica a Dakar
XARXA DE CONSUM SOLIDARI - XCS

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El programa, de 24 mesos, vol
ORDINÀRIA
contribuir als drets de les dones i a la governança
democràtica dels districtes de Dieuppeul-Derklé, Gueule
Tapée-Fass-Colobane i Médina, de Dakar.
Per aconseguir-ho, se seguiran 4 eixos: (1) assegurada la
participació efectiva dels actors/actrius del projecte, (2)
millorades les capacitats de les administracions locals i
membres de la societat civil en participació de les dones a la
governança local, (3) promoguda la capacitació i
sensibilització de la població en matèria de violències de
gènere, drets de les dones i mecanismes de protecció, i (4)
augmentada la capacitat d'incidència de les dones a les
instàncies de decisió.
’actuació quedarà alineada amb els principals documents
estratègics del país, com ara el Pla Senegal Emergent (amb
horitzó al 2035 , l'Estratègia per l’Equitat i la Igualtat de
Gènere (2016-2026) i el Programa Nacional de
Desenvolupament.
a contrapart encarregada d’executar el programa serà
l’Associació de Juristes Senegaleses AJS , una organització
amb una llarga experiència en matèria de drets i
apoderament de la dona, tant a través de nombroses accions
d'incidència política com d'accions a peu de carrer, la qual
han participat activament tant en la identificació com en la
formulació del programa (veure acord a Annexes).
Objectiu específic 3.1: Enfortir les capacitats de les administracions locals per incorporar la
transversalització de l’equitat de gènere a les seves pol tiques municipals.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de mujeres
lesbiana
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

Anual
Pressupost: 59.999,11.- EUR

Descripció del projecte: La següent proposta té com a
ORDINÀRIA
objectiu contribuir a l'exercici de la ciutadania individual i
col·lectiva de les dones lesbianes joves al municipi de Sant
Salvador, així com sensibilitzar institucions de l'Estat sobre els
drets de la població LGTBIQ +. La proposta es basa i justifica
en l'extensa experiència de treball de Las Dignas.
En primer lloc, s’intervé en àmbits estratègics per a la
població LGTBIQ +, com són, les instàncies de seguretat
pública en l'àmbit municipal i nacional, el Cos d'Agents
Metropolitans CAM i Policia Nacional Civil-PNC, es treballarà
per sensibilitzar sobre els drets de la població LGTBIQ +, i per
al compliment del decret 56.
En segon lloc, es vol seguir posant l'accent en el
desenvolupament de les capacitats organitzatives i
d'incidència de les dones lesbianes des de la seva identitat de
gènere per al reconeixement dels seus drets a través del
desenvolupament de l'Escola Política Lesbofeminista
proporcionant coneixements, habilitats i eines.
I finalment i innovador es treballarà en l'àmbit educatiu. Per a
això, es proposa crear una experiència pilot per sensibilitzar la
comunitat educativa amb el propòsit d'aconseguir
transformacions socioculturals respecte a la diversitat sexual
en un centre educatiu de Sant Salvador.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

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

Pluriennal
Pressupost: 77.104,81.- EUR

Descripció del projecte: Per tal de poder contribuir al
ORDINÀRIA
desenvolupament de ciutats segures, inclusives i sostenibles
per a les dones als municipis de San Salvador, Cojutepeque i
Santa Ana, el projecte es proposa tres estratègies d'acció: 1.Desenvolupar capacitats d'anàlisi, definició de propostes i
sensibilització de 7 organitzacions de dones en els tres
municipis d'acció; 2.- Augmentar els nivells d'apropiació dels
espais públics per part de les dones i grups vulnerats dels seus
drets (dones, col•lectiu
TBI, joves i persones amb
discapacitat) i 3.- Promoure polítiques públiques i creació
d'instruments municipals de promoció d'alternatives
d'economia de la cura. “Econom a del cuidado” .
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Mejorar acceso derecho a la salud e igualdad género de
mujeres Cisjordania
ASSOCIACIÓ HÈLIA

Anual
Pressupost: 75.500,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte es dedica a reforçar el
ORDINÀRIA
programa de HWC d'atenció a les pacients amb diabetis. A
causa de l'ocupació israeliana i a les seves conseqüències la
diabetis està creixent molt a Cisjordània, i la pròpia ocupació
no permet que es tracti adequadament. Aquest projecte
planteja repartir medicaments a la població més vulnerable,
en especial a dones, nenes i dones grans, que són les que
tenen més dificultats per accedir a serveis de salut. També es
donarà informació i es farà treball de prevenció i campanyes
de sensibilització a les escoles. El projecte utilitzarà clíniques
mòbils i pretén augmentar la cobertura fins a 2.000 persones.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Cisjordània

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

Pluriennal
Pressupost: 87.174,80.- EUR

Descripció del projecte: A través de tres estratègies creatives
ORDINÀRIA
i innovadores s’incideix en la presa de consciència personal i
col•lectiva i en la sortida de les violències i mobilitzar-se en
defensa dels DESC per a construir la convivència ciutadana.
Les tres estratègies estan lligades entre si i es potencien
mútuament, generant participació social amb propostes de
transformació. Se sistematitza la feina amb un vídeo per a
difrondre a altres organitzacions.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Amèrica
Nicaragua - Matagalpa

Reducir embarazo adolescente con prevención
violencia BG y promoción DDSSRR
FARMACEUTICS MUNDI

Pluriennal
Pressupost: 77.085,53.- EUR

Descripció del projecte: El projecte millorarà l'exercici dels
ORDINÀRIA
DSR de dones i joves centrant-se en la prevenció de l'embaràs
adolescent amb mecanismes de detecció precoç de la
violència sexual a través del sistema de salut i educació, que
complementa el treball de les institucions.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Contribuir a garantir l'accés al treball de 270 dones
membres de 10 GIE
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA

Anual
Pressupost: 59.850,00.- EUR

Descripció del projecte: A la Regió de Kolda predomina la
ORDINÀRIA
cultura Peuhl, estructurada com una societat patriarcal i
patrilineal, en la qual el poder polític, social i econòmic està
dominat pels homes. Amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona, estem executant el projecte d'enfortiment del
teixit econòmic femení en el marc del qual s'impulsen
explotacions avícoles.
L'actual proposta, d'una durada de 12 mesos, té com a
objectiu contribuir a garantir el fet de gaudir del dret al treball
digne i sense violència econòmica i consolidar les activitats de
les explotacions d'aus. Per fer-ho possible, s'ha dissenyat un
procés de col·laboració amb els 10 grups de dones que
gestionen les explotacions avícoles articulant l'enfocament
d'igualtat entre els gèneres i drets humans a partir de tres
eixos d'intervenció:
1/ La millora a l'accessibilitat del dret al treball digne i sense
violència econòmica promou la transformació del sistema
cultural i de valors per transformar mites i visions respecte al
treball de les dones (es farà un treball de conscienciació amb
tolts els titulars protagonistes).
2/ La revalorització de l'activitat productiva avícola i els canals
de comercialització que incrementen les rendes de les dones
i, per tant, de les seves famílies.
3/ L'enfortiment de les 10 organitzacions femenines que
aglutinen a 270 dones titulars de drets per augmentar la seva
capacitat
de
gestió,
organització,
negociació
i
comercialització.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Kolda

Moviment feminista divers i protegit per a la defensa
dels DDHH
FUNDACION CALALA FONDO MUJERES

Pluriennal
Pressupost: 37.109,45.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén enfortir el
ORDINÀRIA
moviment feminista de Barcelona i els seus aliats, com ara
organitzacions de dones migrants, organitzacions LGTBI i
organitzacions de drets humans. També pretén enfortir les
capacitats de comunicació i incidència política del moviment.
Per a això s'ha previst desenvolupar diferents línies de treball:
vigilància, a través de la investigació; formació; incidència
política; i comunicació.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Per una vida sense violència de gènere a Sarajevo
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Pluriennal
Pressupost: 77.142,08.- EUR

Descripció del projecte: ’acció proposada, contribueix a
ORDINÀRIA
reduir la V mitjançant: 1 l’articulació interinstitucional en
xarxa i la generació de metodologies comuns; (2) sensibilitzar
a la població sobre patrons limitants per superar la VG; (3)
reformar els serveis sanitaris per a l’atenció a dones v ctimes;
(4) el primer Centre de Dones de Sarajevo amb un enfoc
integral, de drets humans i gènere; (5) millorar els serveis
d’orientació laboral de la Casa d’Acollida de Sarajevo i 6
contribuir al debat global entre diferents institucions
públiques i societat civil que treballen en VG.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Mediterrània
Bòsnia i Hercegovina Sarajevo

Impulsant la ruta de sortida de la violència masclista a
Quito
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Pluriennal
Pressupost: 59.986,02.- EUR

Descripció del projecte: El projecte contribueix a facilitar la
ORDINÀRIA
sortida del cicle de la violència masclista per a les adolescents
i dones de Quito. Es treballa amb actors i xarxes clau per a
aconseguir diferents fites des d'un enfocament integral:
1.- Impulsar l’apoderament econòmic de les dones per tal de
facilitar la incorporació al mercat laboral;
2.- Fomentar la incidència política en la lluita contra la VBG a
nivell nacional;
3.- Enfortir les capacitats de detecció i atenció de casos de
violència masclista des de la xarxa del sistema de salut al sud
de Quito, mitjançant el disseny i promoció d'un circuit integral
basat en el model d'articulació i resposta de l'Hospital Clínic
de Barcelona;
4.- Augmentar la sensibilització i informació dels mitjans de
comunicació, homes, dones, adolescents i infants del sud de
Quito, sobre la violència masclista i el seu impacte en la salut
integral de la dona i els seus fills/filles.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - Quito

Defensa y promoción de los DDHH del colectivo LGTBI
METGES DEL MÓN

Anual
Pressupost: 59.940,00.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte suposa la fase de
ORDINÀRIA
consolidació d'un procés que porta desenvolupant-se els
últims 3 anys, gràcies al finançament de l'Ajuntament de
Barcelona i que té com a propòsit la reducció de les
discriminacions cap al col·lectiu LGTBI a la ciutat de Dakar.
L'avanç respecte a les fases anteriors és el rol que juguin les
mateixes associacions LGTBI. En aquest cas són elles mateixes
qui porten el lideratge de l'acció d'incidència política i
d'acompanyament a les víctimes.
Al llarg dels diferents projectes, s'ha treballat pel reforç de les
organitzacions de la societat civil, per la construcció d'un
entorn més favorable per a la defensa dels drets humans i per
l'enfortiment de xarxes de treball de cara a la incidència
política. L'any 2019 s'està posant en marxa el primer sistema
d'observació desenvolupat per les associacions LGTBI
senegaleses, que pretén aportar evidències per donar suport
a la defensa dels drets humans que són vulnerats de manera
recurrent a la ciutat. Amb aquesta proposta es pretén
consolidar la dinàmica d'observació i denúncia i donar suport
a les associacions en l'acompanyament psicosocial que
realitzen a les víctimes de vulneració de drets humans i
homofòbia.
Objectiu específic 3.2: Ampliar les capacitats de les entitats i organitzacions que treballen per
la justícia de gènere i per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, amb especial menció
dels col·lectius vulnerables, com l’ TBIQ+.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Dakar

Derechos de las mujeres en la gobernanza local
sostenible
ENTREPOBLES

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte és una nova fase
ORDINÀRIA
que dona continuïtat als cofinançats per l'Ajuntament de
Barcelona anteriorment (conv. 2017). S'aposta pel
desenvolupament municipal a San Marcos i Mexicans (El
Salvador), i en Centre Havana (Cuba) que adquireix més
autonomia a la governança local amb els canvis
constitucionals, prioritzant els drets vulnerats de les dones
(TD), identificats en el projecte actual i que impedeixen
avançar eficientment des d'una perspectiva feminista i de
justícia global en la gestió governamental (TO), la qual cosa
afecta la confiança entre el govern (TO), les institucions (TO i
TR) i les persones (TD).
S'articula el treball de diverses organitzacions del Sud amb la
finalitat de contribuir a les agendes municipals de
desenvolupament amb enfocament de drets humans per a les
dones, disminuint les fractures de desigualtats i promovent la
governabilitat democràtica inclusiva ( la cultura del treball
cooperat i solidari, les cures,...) des de polítiques públiques
responsables i participatives en els dos països. Es prioritza el
treball amb les dones com a promotores de canvi social i
lideratge polític (TD).
Les accions són formatives, d'iniciatives productives i
d'enfortiment del treball de xarxes, articulant col•lectius i
organitzacions vinculades a l'economia popular solidària i la
lluita anti-patriarcal, especialment del moviment de dones i
feminista.
Objectiu específic 3.4: Augmentar i promoure la presència, participació i visibilitat de les
dones als espais públics i privats de presa de decisions en els àmbits polític, econòmic i social.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba -El Salvador - La Habana
Centro (Cuba), San Marcos i
Mejicano (El Salvador)

Anual
TOTES JUNTES: capacitació comunitària per a la defensa
dels drets de dones
Pressupost: 47.730,00.- EUR
FUNDACION MAIN
Descripció del projecte: El projecte consisteix en un
ORDINÀRIA
acompanyament que facilita les eines per canviar conductes
discriminatòries i violentes que generen desigualtat en la
societat. Fa servir la participació dels col·lectius com a
element clau per dissenyar els continguts de la sensibilització
i arribar a conclusions consensuades. Mitjançant
professionals de l'educació i el treball social formats a tal
efecte per part d'experts de les dues entitats promotores
(Fundació MAIN i Fundació Idea) s'implementaran un conjunt
de tallers i sessions de treball i reunions amb figures
rellevants de la comunitat adreçades a generar les condicions
en l'entorn de les joves que garanteixin l'exercici dels seus
drets. Tenint en compte que aquest projecte, tot i ser una
acció independent, està íntimament connectat amb la feina
d'empoderament del projecte STOP2, s'incorpora la
participació de les joves del carrer formades com a mentores
(joves formades en temes de drets i activisme) com a
facilitadores dels tallers, testimonis i interlocutores presents
en algunes de les sessions de treball amb famílies, escoles,
líders comunitaris i mares de família. Finament, el projecte
farà de suport a l'organització de les diferents iniciatives
conjuntes sorgides de la comissió mixta conformada dins del
si del projecte.
Objectiu específic 3.4: Augmentar i promoure la presència, participació i visibilitat de les
dones als espais públics i privats de presa de decisions en els àmbits polític, econòmic i social.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Millorant l’autonomia econòmica de les dones
palestines
ASSOCIACIÓ HÈLIA

Anual
Pressupost: 59.600,00.- EUR

Descripció del projecte: ’ocupació dels territoris palestins
ORDINÀRIA
afecta especialment les dones que viuen la doble opressió:
ocupació i patriarcat. El projecte es presenta com una
estratègia per defensar els drets de les dones en situació de
vulnerabilitat social i supervivents de violència masclista,
millorant la seva autonomia econòmica i potenciant la seva
vinculació amb la lluita antimasclista a Nablus. Es treballarà
en tres eixos: 1. Formació professional, en drets i habilitats i
acompanyament a la inserció (empoderament econòmic).
2. Sensibilització i incidència per la comunitat i les autoritats
locals, liderades per les participants en el projecte (implicació
amb la lluita antimasclista) 3. Institucionalització de la FDS
com a centre de formació ocupacional (sostenibilitat) 4.
Sensibilització a Barcelona sobre les dones palestines. El
projecte s’ha desenvolupat en diferents etapes des del 2014 i
ha esdevingut referent a la zona, treballant estretament amb
la Municipalitat de Nablus en els seus objectius. En el darrer
any la FDS ha avançat en la institucionalització de la seva
organització, el Ministeri d’Educació els ha atorgat una
llicència oficial d’Escola de Formació Ocupacional, permetent
desenvolupar en el proper any convenis i circuits d’inserció
formals, que permetran que les alumnes entrin a borses de
treball incrementant les possibilitats d’inserció real.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Cisjordània

Millora de la salut neonatal a Etiòpia a través de la
formació de sanitaris
ASSOCIACIO MATRES MUNDI

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén contribuir a la
ORDINÀRIA
millora de la morbimortalitat neonatal mitjançant des de la
vessant teòrica com pràctica, d'infermeres neonatals i cursos
per a neonatòlegs. Per això, és imprescindible posar en marxa
la unitat neonatal del Centre Especialitzat Materno-Infantil
Kibur Hiwot, ubicat al campus de la Ethiopian Catholic
University, soci local del projecte, amb seu a Addis Abeba de
la International School of Perinatal Medicine for Africa
(ISPEMA),
L'activitat formativa beneficia directament a
professionals neonatòlegs i personal d'infermeria en la
millora dels seus coneixements, la major part dels quals
treballa als 12 centres públics de salut del districte de Nefas
Silk Lafto. Amb el finançament es desenvolupa el primer any
de formació del personal d'infermeria, a més de dos cursos
d'actualització de coneixements. El número de professionals
formats durant el primer any és de 20, els quals després de la
formació s'incorporen amb noves capacitats als seus centres
de salut, com a titulars de responsabilitats en ser els
professionals a través dels quals el Ministeri de Salut, titular
d'obligacions, permet a dones i nounats exercir el seu dret a
serveis de salud de qualitat. A través de la part pràctica de la
docència, també es beneficiaran les i els nounats atesos a la
unitat neonatal del centre, i les seves famílies, titulars del dret
a la salut. La unitat està totalment equipada per Matres
Mundi i té una capacitat de 275 nounats per any. Tant la
unitat com la formació són fonamentals, atès que el país té
greus mancances en aquest tipus de serveis i no disposa de
l'especialitat d'infermeria neonatal, ambdues necessàries per
a contribuir a l'estratègia nacional per a disminuir la
mortalitat neonatal.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Àfrica
Etiòpia - Addis abeba

Emprenedoria cooperativa, igualtat de gènere i
educació
AZIMUT 360 SCCL

Anual
Pressupost: 59.994,11.- EUR

Descripció del projecte:
El projecte té per objectiu
ORDINÀRIA
incrementar la viabilitat del negoci de producció i
comercialització de xampinyons que va ser creat l’any 2012
per un grup de dones sota la forma de cooperativa i
consolidar les competències en matèria d'energies renovables
de la cooperativa Codiber creada recentment a Chefchaouen
en el marc del projecte executat per Azimut 360 cofinançat
per la convocatòria de Barcelona Solidària 2015.
La viabilitat de la cooperativa de xampinyons es pretén
incrementar a través de dues accions diferenciades. D'una
banda la millora de les capacitats professionals de les
cooperativistes a través de la realització de dues formacions
espec fiques en l’àrea d’administració, finances i
comercialització i, d'altra, mitjançant la reducció de la
despesa energètica associada al consum d’electricitat de la
cooperativa suposa gairebé un 50 de les seves despeses
amb la implementació d’un sistema solar fotovoltaic.
a consolidació de les competències en matèria d’energies
renovables dels membres de la cooperativa Codiber es
materialitzaria mitjançant la seva participació en el disseny i
execució de la instal·lació solar fotovoltaica i a través de la
impartició d’una formació espec fica per garantir el bon
funcionament del sistema a mig i llarg termini.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Chefchaouen

EDUCARE: Promoción del emprendimiento social
femenino
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Anual
Pressupost: 57.387,52.- EUR

Descripció del projecte: El Casal dels Infants i la seva
ORDINÀRIA
contrapart, l'associació AICEED desenvolupen a la ciutat de
Tànger al Marroc el projecte EDUCARE amb l'objectiu de
reforçar l'apoderament i la igualtat econòmica de les dones
en situació de vulnerabilitat mitjançant l'economia solidària i
social. En 12 mesos, el projecte EDUCARE- Promoció de
l'emprenedoria social femenina al sector del preescolarpretén impulsar a la ciutat de Tànger la creació d'empreses
socials femenines viables en el sector del preescolar
promovent la mobilització i la participació dels actors públics i
privats.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tànger

Promoción de la equidad de género y del
empoderamiento de mujeres
CREU ROJA

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: "Proposta dirigida a fomentar la
ORDINÀRIA
participació plena i activa, i l'apoderament socioeconòmic de
les dones venedores del mercat George Dimitrov, a través
d'activitats centrades en la promoció de la igualtat i equitat
de gènere, la defensa dels drets de les dones i la lluita contra
la feminització de la pobresa. Tres eixos d'intervenció:
1. Enfortiment de les habilitats de les estructures
comunitàries i xarxa de voluntariat de la CVM per a la
promoció i defensa dels DDHH, particularment els drets de les
dones al barri George Dimitrov.
2. Augment de les capacitats de defensa i protecció dels drets
socials, sexuals i reproductius de les dones venedores del
mercat George Dimitrov.
3. Millora de la capacitat individual i col·lectiva de les dones
venedores del mercat George Dimitrov en la gestió dels seus
petits negocis i comercialització dels seus productes, a través
de la promoció dels seu apoderament i lideratge en la presa
de decisions."
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Visibilizando el trabajo del cuidado a través de la
justicia económica para las mujeres
ENTREPOBLES

Anual
Pressupost: 59.980,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té per objectiu contribuir
ORDINÀRIA
a l'equitat de gènere per al ple exercici dels drets de les dones
salvadorenques des de l'enfortiment de les capacitats de les
dones del municipi de Soyapango, des d'una perspectiva
d'economia feminista per a la incidència i promoció de la
justícia econòmica en les polítiques públiques. Per aconseguir
l'objectiu específic del projecte es planteja sota tres grans
estratègies: La primera dirigida de forma directa a enfortir
les capacitats de lidereses del municipi de Soyapango a través
d'un procés formatiu i participatiu, denominat Escuela de
Economia
Feminista
(EEF).
Un segon punt d'actuació és la sensibilització a funcionaris/es
públics/es en el reconeixement del treball de les tasques no
remunerades realitzades per dones, posicionant-lo com una
aportació fonamental per al desenvolupament econòmic del
país. Sota aquesta mateixa estratègia es preveu la realització
d'una investigació sobre la feina reproductiva no remunerada
a El Salvador i els seus efectes en l'empobriment de les dones.
I com a última i tercera línia per aconseguir els objectius del
projecte s'impulsa l'empoderament econòmic de dones del
municipi de Soyapango, a través d'iniciatives de generació
d'ingressos i d'accions d'incidència política.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - Soyapango

Acceso al agua, equidad de género y productividad
agrícola
FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA
DONA

Anual
Pressupost: 59.818,32.-EUR

Descripció del projecte: El projecte es dirigeix a 40
ORDINÀRIA
camperoles/s (mínim 80% dones), de la Vall de Kimbondo,
que són membres de la Unió de Camperoles de Kinshasa Oest
(UCMKO) o de l'Associació de Dones Camperoles de
Kimbondo. Tots dos grups són molt emprenedors, i estan
localitzats en un barri perifèric de Kinshasa, al Municipi de
Mont-Ngafula.
Malgrat els seus esforços de treball en associació, la activitat
d’aquestes dones es caracteritza per la obtenció d’una baixa
productivitat i per realitzar-se en condicions que deterioren
considerablement la seva salut. A més, la majoria no hi
disposen de recursos per l’accés a matèries primes de qualitat
i a tecnologia apropiada.
El projecte promou:
a) la modernització progressiva dels mètodes productius.
b la introducció d’activitats que milloren el impacte
qualitatiu, quantitatiu i de gènere de les produccions que hi
realitzen les poblacions de les comunitats agrícoles de MontNgafula.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Kinshasa

Mujeres y jòvenes superando su inseguridad
socioeconomica en Tegucigalpa
INTERMÓN OXFAM

Anual
Pressupost: 59.987,11.- EUR

Descripció del projecte: La violència contra les dones és un
ORDINÀRIA
problema habitual per a dones i joves dels barris marginals de
la capital d'Hondures, on també es dona molta pobresa
extrema, atur i dèficits en els mitjans de vida.
El projecte està adreçat a 587 persones (427 dones i 160
homes) que ja van esser identificats a la Fase I del mateix
projecte. Ara, es presenta la Fase II. Es tracta de consolidar les
competències i les habilitats per promoure el
desenvolupament de l'emprenedoria i la inserció laboral.
També es pretén fomentar la participació i el lideratge de les
dones a través de l'enfortiment de les seves capacitats
d'exigència de drets.
Es busca, en general, la integració i inclusió social i potenciar
el capital humà, aprofitant sinèrgies i connexions
col•laboratives amb diferents actors.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Amèrica
Hondures - Municipi del
districte Central

Apoyo participación económica de mujeres palestinas
en desarrollo local
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA
LLIBERTAT - MPDL

Anual
Pressupost: 59.995,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu
ORDINÀRIA
contribuir a augmentar la participació econòmica de dones
palestines al desenvolupament econòmic local mitjançant la
promoció d'activitats generadores d'ingressos. Es promourà
l'autonomia de dones organitzades en iniciatives
econòmiques autogestionades a les localitats de Shuqba
(Ramallah) i Battir (Belén) i al barri de Jaber de la ciutat vella
d'Hebrón (Hebron 2, Hebrón) a Cisjordània enfortint les seves
capacitats de gestió, producció i comercialització a través de
formació i suport tècnic que els permeti millorar la quantitat i
qualitat dels productes, així com les seves oportunitats de
comercialització i el treball en xarxa. La intervenció també vol
sensibilitzar sobre la importància de promocionar els
productes palestins com a estratègia de resiliència i
construcció d'identitat nacional davant l'ocupació israeliana.
La proposta transversalitza l'enfocament de drets contribuint
a augmentar la protecció de les dones i de les seves
comunitats mitjançant formacions i sessions de sensibilització
en matèria de drets econòmics, socials i laborals.
Objectiu específic 3.5: Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la
corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Ramallah, Belén, Hebrón

Justicia de género para una paz y desarrollo local justo,
equitativo y VLV
ACCISOL ACCIÓ PER UNA CIUTADANIA SOLIDÀRIA

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte es desenvolupa a la ciutat
ORDINÀRIA
de Cartagena de Indias, Colòmbia, on es detecta un context
de transició cap a la pau incert al mateix temps que una crisi
perllongada de la governabilitat local. Existeixen desigualtats i
inequitats de gènere, continuen les violències i de fet,
augmenten i s'evidencia la debilitació de la capacitat d'acció
de l'organització social. Per això, el projecte situa la justícia de
gènere i l'empoderament de les dones al centre de l'acció, fet
que permetrà afrontar les desigualtats i arribar a una pau
ferma i inclusiva i així, a la generació d'una ciutat més justa,
equitativa i sostenible. Hi ha tres línies de treball
estratègiques: expansió de capacitats i empoderament,
producció de coneixement i incidència social i política.
Objectiu específic 3.7: Promoure la participació activa de les dones en la resolució de
conflictes i situacions de violència.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Cartagena de
Indias

De la exclusión a la eclosión
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte identifica com a punt de
ORDINÀRIA
partida el dèfict en l'accés a drets vulnerats de les dones que
pateixen diversitat funcional per la seva situació social en el
binomi gènere i diversitat funcional, fet que el projecte
argumenta llargament. Els drets prioritzats es relacionen amb
la protecció a les víctimes de violència de gènere i amb la
promoció dels seus drets econòmics en una estratègia que
pretén acompanyar les dones que han patit violència de
gènere amb diversitat funcional i la seva reinserció
socioprofessional. La proposta identifica barreres físiques i de
tracte en agents que treballen amb dones en situació de
diversitat funcional, en l'entor de la protecció de la
victimització per qüestions de gènere, economia social i
solidària i la inclusió laboral de persones amb diversitat
funcional. S'inclouen també accions de sensibilització.
Objectiu específic 3.7: Promoure la participació activa de les dones en la resolució de
conflictes
Zona geogràfica
Mediterrània
Tunísia - Tunis, Sidi Tabeth,
La Manouba

Teixint xarxes contra les violències masclistes
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Descripció del projecte: El projecte contribueix a la lluita per
l'erradicació de les violències masclistes, per la conquesta de
la igualtat, el respecte a la dignitat humana i la llibertat de les
dones. Neix de la necessitat de reforçar una xarxa amb
organitzacions i col•lectius feministes de la ciutat que
treballen en l’acompanyament amb dones supervivents de la
violència masclista. ’objectiu és visibilitzar les causes
estructurals de les violències masclistes i enfortir les
estratègies de resistència i recolzament mutu entre les dones
de Catalunya i Palestina. S'han dissenyat actuacions de
sensibilització sobre les causes estructurals que sostenen les
desigualtats de gènere donant a conèixer les realitats globals
de les dones en processos de violència masclista. També,
activitats de formació per enfortir les capacitats per la
comprensió d’aquestes causes i promoure una visió cr tica de
la dimensió global i local de les violències masclistes a través
de les lluites compartides a Catalunya i Palestina.

Anual
Pressupost: 29.894,00.- EUR
ORDINÀRIA

El projecte contribueix a la lluita per l'erradicació de les
violències masclistes, per la conquesta de la igualtat, el
respecte a la dignitat humana i la llibertat de les dones. Neix
de la necessitat de reforçar una xarxa amb organitzacions i
col•lectius feministes de la ciutat que treballen en
l’acompanyament amb dones supervivents de la violència
masclista. ’objectiu és visibilitzar les causes estructurals de
les violències masclistes i enfortir les estratègies de
resistència i recolzament mutu entre les dones de Catalunya i
Palestina. S'han dissenyat actuacions de sensibilització sobre
les causes estructurals que sostenen les desigualtats de
gènere donant a conèixer les realitats globals de les dones en
processos de violència masclista. També, activitats de
formació per enfortir les capacitats per la comprensió
d’aquestes causes i promoure una visió crítica de la dimensió
global i local de les violències masclistes a través de les lluites
compartides a Catalunya i Palestina.
Objectiu específic 3.7: Promoure la participació activa de les dones en la resolució de
conflictes i situacions de violència.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Altaveus x la Igualtat!!
FUNDACIÓ AROA

Anual
Pressupost: 20.000,00.-EUR

Descripció del projecte: “Altaveus per la igualtat" és un
projecte adreçat a alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'INS Poeta
Maragall i que té com a finalitat treballar en el marc de
l'Educació per la Justícia Global mitjançant la sensibilitació i
l'ajuda entre iguals en el marc de dues assignatures (Anglès i
Eticocívica). A través de les accions que protagonitzaran els
nois i noies, es vol fomentar la reflexió sobre les necessitats i
les problemàtiques socials, tot basant-se en la importància
pel respecte als Drets Humans. El projecte vol promoure la
participació activa de l'alumnat i l'equitat de gènere,
incorporant la interseccionalitat. En conclusió, els alumnes de
l'IES Poeta Maragall treballaran tots aquests àmbits realitzant
campanyes de sensibilitazació adreçades a alumnes de l'IES
Viladomat i l'Escola Sagrada Família. Com a prova pilot,
enguany proposen realitzar servei al CEIP Mallorca, amb
alumnes de primària.
Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles.
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

Anual
Entre totes construïm Justícia de Gènere: Testimonis de
Trinitat Vella
Pressupost: 20.000,00.-EUR
MITJANS XARXA EDUCAD.I COMUNICADORS
MARIA CARME MAYUGO MAJO
Descripció del projecte: El projecte "Entre tots construïm
justícia de gènere: Testimonis de Trinitat Vella" vol formar un
grup de joves de 3r d'ESO de l'Institut Josep Comas i Solà, del
barri de la Trinitat Vella, en qüestions de gènere i creació
audiovisual per fomentar la implicació de la comunitat
educativa del centre en la lluita per la justícia de gènere al
barri de Trinitat Vella. A partir de la formació, l'alumnat
realitzarà una recerca sobre les entitats del territori que
treballen la igualtat de gènere, focalitzant-se amb aquelles
que apliquin, a més, una perspectiva intercultural; per,
finalment, realitzar un migmetratge documental que
enregistri experiències i opinions de persones que treballen
en aquests col·lectius.
Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles.
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

Sense filtres
VOLS VOLUNTARIAT SOLIDARI

Anual
Pressupost: 18.104,75.- EUR

Descripció del projecte: El projecte Sense Filtres busca la
prevenció i el canvi d’actitud i comportaments discriminatoris
per qüestió de gènere, entre la comunitat educativa de la
Unitat d’Escolaritat Compartida de la lataforma d’Educació
Social Mart Codolar, ubicada al districte d’Horta- Guinardó.
Es planteja un treball d’identificació de les conductes
discriminatòries, i de l’aprenentatge i integració d’eines per a
corregir-les i prevenir la seva aparició.
El projecte inclou estratègia de treball amb els i les
adolescents de la UEC, l’equip educatiu i la institució on
s’emmarca el servei. Sorgeix d’una identificació realitzada per
l’equip educatiu del centre. Des de VO S es recull aquesta
demanda i es planteja com a una línia innovadora
d’incorporació dels principis de l’educació per a la Just cia
lobal i en concret l’enfocament de gènere en l’àmbit de
l’educació social, en vistes a poder replicar la iniciativa en
altres projectes i plataformes.
Objectiu específic 3.8: Promoure un model coeducatiu a les escoles.
Zona geogràfica
Barcelona

ORDINÀRIA

Barcelona

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

Col·laboració amb entitats

Dret a la Salut a Halba, Akkar, Líban
ASSOCIACIÓ CATALUNYA LÍBAN

Anual
Pressupost: 49.999,96.- EUR

Descripció del projecte: La present proposta busca garantir
ORDINÀRIA
l'accés al dret a la salut mitjançant la millora de la
disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris de la població
refugiada i libanesa més vulnerable del Municipi d'Halba i dels
assentaments i municipis propers, tots ells a la Governació
d'Akkar, al Líban.
En un context de greu crisi humanitària, de serveis bàsics d'un
municipi desbordats per la població refugiada, i on el conjunt
d'organitzacions governamentals no donen abast, és
necessari reforçar els serveis de salut essencials i les
respostes de prevenció i promoció de la salut en un entorn de
risc.
Es treballarà per millorar i garantir l'accés del màxim nombre
de població vulnerable, mitjançant campanyes de
sensibilització i prevenció, tant a la població en general com
amb els col·lectius més desfavorits (dones i nenes i nens). En
aquest eix buscarem assegurar l'accés físic i econòmic tant a
la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a
la salut. La segona línia de treball és millorar i garantir la
disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris especialitzats
als que la majoria de la població libanesa i refugiada de la
zona no tenen accés. Aquesta dimensió la treballarem amb la
millora de les tècniques i tecnologies tant materials com
humanes dels serveis que el SPL porta a terme en el centre
sociosanitari d'Halba. Aquesta línia es complementa amb un
treball de caràcter psicosocial/comunitari de prevenció i
tractament de malalties mentals a través de la rehabilitació
de l'escola de música del centre. Finalment es treballarà per a
millorar la coordinació entre els governs municipals, les
agències humanitàries presents al municipi i les
organitzacions socials libaneses que presten serveis sanitaris
en el municipi.
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Líban - Halba

Efectes de l'odi. Recerca, sensibilització i educació.
ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO

Pluriennal
Pressupost: 23.661,41.- EUR

Descripció del projecte: Projecte de recerca, sensibilització,
ORDINÀRIA
educació i aprenentatge i servei sobre les vulneracions de
dret vinculades a l’actual proliferació de discursos d’odi cap a
4 col·lectius: refugiats, immigrants, població LGTB+ i dones
(en especial aquelles implicades en moviments feministes).
Aquest projecte partirà d’una recerca sobre aquestes
vulneracions realitzada a 5 països del món (investigació
periodística) i a Barcelona (cocreació realitzada durant una
APS) per a produir uns materials amb forta capacitat de
comunicació visual i informativa. Posteriorment, realitzarà
una sèrie d’activitats de sensibilització i educació de la
població de la ciutat de Barcelona en que es prioritzarà el
públic jove entre 15 i 25 anys.
El projecte treballarà en l’àmbit de la comunicació, la
informació i l’educació per ser essencials en l’actual
proliferació del discurs de l’odi. Ho farà en els contextos en
que s’ha detectat de manera més clara: Mitjans de
comunicació, xarxes socials, espai públic de la ciutat i centres
educatius formals i no formals. També inclourà la participació
dels titulars de dret en l’elaboració de les investigacions
periodístiques – testimonis directes de representants dels 4
col·lectius esmentats- , al taller d’aprenentatge i servei –
participació d’un grup de menors estrangers no acompanyats
MENA com a participants i formadors- i en algunes de les
activitats de sensibilització.
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Rassif: Mejora de las situaciones de riesgo de los
menores migrantes
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Anual
Pressupost: 49.793,12.- EUR

Descripció del projecte: El projecte "Rassif: Mejora de las
ORDINÀRIA
situaciones de riesgo de los menores migrantes en Tánger" té
com a objectiu promoure la protecció dels menors migrants
presents a la ciutat frontera de Tànger. A nivell més específic
es tracta de prevenir i millorar les situacions d'alt risc que
viuen els menors migrants als carrers de Tànger. El Casal dels
Infants, en col·laboració amb l'associació local AICEED
desenvoluparà una intervenció de 12 mesos que s'articula en
tres eixos principals: un primer eix de millora de les capacitats
de l'equip psicosocial i educatiu d'AICEED per a desenvolupar
accions de prevenció i atenció a menors en situació de risc; un
segon eix d'intervenció al carrer per tal de reduir els
comportaments d'alt risc dels menors migrants; i un tercer eix
de mobilització i incidència de la societat civil i dels actors
públics. La present proposta intervindrà en 150 menors en
situació d'alt risc, titulars de drets, des de l'enfocament de la
seva mobilitat i dels seus drets fonamentals com individus
vulnerables en situació de desemparament.
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tànger

VISA X ESTUDIANTS REFUGIATS. VIES SEGURES I
ALTERNATIVES X ESTUDIANTS /ES REFUGIATS/ES
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Pluriennal
Pressupost: 80.000,00.- EUR

Descripció del projecte:
Es tracta d'un projecte de
CONVENI
continuïtat que te per finalitat proporcionar una via segura
perquè estudiants provinents de zones en conflicte puguin
continuar els seus estudis de grau o màster a Barcelona amb
la realització d'un curs de transició. El projecte inclou
acompanyament
psicosocial,
allotjament
i
també
assessorament per a la inserció laboral de l'alumnat
participant.
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

RACISME(S). Entendre el racisme com mecanisme
estructural de dominació
S.O.S. RACISME

Anual
Pressupost: 38.603,67.- EUR

Descripció del projecte: Implementació d'una innovadora
ORDINÀRIA
eina pedagògica multimèdia on line (documental interactiu) i
un programa educatiu dirigit a estudiants de secundària i
post-obligatòria, així com a professionals de l'educació formal
i informal, membres de col.lectius vulnerabilitzats pel racisme
i associacions de la societat civil. El documental inclou
materials en diferents formats i serà dissenyat per ser una
eina de suport a l'activitat pedagògica i de sensibilització i
informació on-line
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Defensa de DDHH de la población migrante
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED -

Anual
Pressupost: 50.000,00.- EUR

Descripció del projecte: La present iniciativa busca garantir la
ORDINÀRIA
mobilitat segura de les persones, titulars de drets, migrants,
desplaçades i sol·licitants d'asil d'origen colombià i veneçolà,
assegurant la integració local -comunitat refugiada i
d'acollida- i la cohesió social com mecanisme de protecció
dels seus drets i cultura de la pau, en el cantón San Lorenzo,
província de Esmeraldas, a la frontera nord d'Equador.
S'involucra al GAD, Gobierno Autonómico Descentralizado de
San Lorenzo, i a altres instàncies governamentals amb
competències en matèria de migració i serveis socials, titular
d'obligacions, i amb el suport de titulars de responsabilitats
com el FEPP. El problema principal que aborda el projecte són
les barreres culturals i estructurals que no permeten una
integració efectiva i convivència adequada, s'evidencien
accions de rebuig, xenofòbia, racisme i l'estigmatització que
han desencadenat el conflicte, l'ambient amb índex de
violència i intolerància envers la població estrangera,
situacions que limiten la seva integració i l'aprofitament
d'oportunitats per a desenvolupar la seva vida en un nou país.
Al mateix temps es preten desenvolupar les capacitats
d'emprenedoria de famílies migrants per a la vinculació a
mercats amb iniciatives individuals i associatives.
Objectiu específic 4.1: Enfortir les capacitats de les organitzacions que treballen sobre el
terreny per garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics,
crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals.
Zona geogràfica
Amèrica
Equador - San Lorenzo,
Esmeraldas

Fortalecimiento de la empleabilidad para población
diversa
ASSOC. ANTIOQUEÑOS UNIDOS

Anual
Pressupost: 56.259,73.- EUR

Descripció del projecte: El projecte va dirigit a incrementar
ORDINÀRIA
les oportunitats d'inclusió laboral d'aquests grups
poblacionals (migrants, LGTBI, dones i persones amb
discapacitat) a través d'accions de referenciació de bones
pràctiques d'institucions idònies de la ciutat de Barcelona, la
implementació d'ajustos a la ruta d'ocupabilitat amb
enfocament diferencial de Comfenalco Antioquia, el
tancament de bretxes per l'ocupabilitat de persones
pertanyents als grups diversos anteriorment esmentats i la
implementació d'accions en les empreses per a l'apropiació
de bones pràctiques d'inclusió laboral de població diversa a la
ciutat de Medellín.
Aquest procés d'enfortiment està pensat replicar amb algunes
institucions de l'ecosistema d'ocupabilitat de la Ciutat i del
Departament aprofitant la capacitat d'articulació institucional
que té l'agència d'ocupació Comfenalco Antioquia i la seva
descentralització la qual fa que avui es tingui presència a les 9
regions del Departament d'Antioquia, l'anterior contribuint a
la sostenibilitat de l'enfortiment de 'ocupació inclusiu a
Medellín i Antioquia.
Objectiu específic 4.2: romoure la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques en l’àmbit
internacional amb ciutats refugi.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellin

JUNTS/eS
APA C.P. DRASSANES

Anual
Pressupost: 27.255,00.- EUR

Descripció del projecte: Intercanvi entre escoles de BCN i
ORDINÀRIA
Índia, en reciprocitat perquè infants, professorat i famílies
donin valor a la cultura, llengua i tradicions pròpies i d'altres;
es dona valor a la multiculturalitat i cultura de pau.
S'intercanviaran cançons populars, dibuixos i il·lustracions de
les cançons rebudes (també cartes i altres materials -imatges,
vídeos, etc-. Es recolliran en un llibre-cançoner (amb CD) les
cançons intercanviades i il·lustrades (amb dibuixos i treballs
plàstics), en català i hindi. Es farà un blog que reculli el
material metodològic, materials i processos generats.
Es faran activitats complementàries que afavoreixin el
coneixement de l'altra país, de les llengües i cultures presents
a les aules de BCN.
El projecte JUNTS/eS, des del seu orígen, ha estat promogut
pel CEB com a projecte innovador i integrador, generador de
noves dinàmiques globalitzades als centres, famílies i a
l'entorn. S'han editat 16 llibres fins ara (en marxa el 17è), que
s'han enviat a aules d'acollida i a les escoles de Catalunya amb
major presència d'alumnat procedents del país d'intercanvi.
Desprès de varis anys de participació d'un AMPA (AMPA
Escola Antaviana 2014-2016), la participació per 4rt any d'una
altra AMPA (Escola Drassanes) fa el projecte més extensiu a
famílies.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Población refugiada de Palestina: comunicar crisis
humanitarias
ASSOC. COMITÉ ESPAÑOL UNRWA

Anual
Pressupost: 24.989,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu la
ORDINÀRIA
introducció de l'enfocament de génere i basat en drets
humans (EGiBDH) a nivell de les cobertures mediàtiques de
conflictes i crisis humanitàries (en particular a nivell de la crisi
de refugiats palestins) entre 60 actuals i futurs professionals
de la comunicació de Barcelona fonamentalment a través de
la traducció, edició i adaptació d'una guia per periodistes i
formacions associades.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Sistema de deportació i racisme. Estudi del cas: Marroc
ASSOCIACIO IRIDIA – CENTRE PER LA DEFENSA DELS
DRETS HUMANS

Anual
Pressupost: 37.800,00.- EUR

Descripció del projecte: En un context de regressió de drets i
ORDINÀRIA
llibertat fonamentals a l’Estat espanyol, i on els col·lectius
antiracistes i les organitzacions de drets s’estan movilitzant
activament contra la negació d’accés a drets a la població, el
model polític securitari de gestió migratòria es troba a la base
de les mesures polítiques, legals i econòmiques encaminades
a la devolució i l’expulsió de les persones sense garanties de
drets humans.
El present projecte vol fer front a les conseqüències sobre els
drets humans que es produeixen en els processos de
deportació de persones migrants i refugiades entre Catalunya
i la Frontera Sud cap al Marroc, i vol fer-ho des d’un punt de
vista de gènere i securitari, a través d’accions de recerca,
sensibilització, mobilització social i incidència política.
El present projecte generarà eines d’anàlisi i audiovisuals
d’impacte, per promoure una ciutadania compromesa amb
els drets humans de les persones migrants i refugiades, i
activar accions coordinades de resposta col·lectiva des de la
societat civil barcelonina, i d’incidència sobre les pol tiques i
protocols securitaris en l'expulsió i deportació a nivell de
Catalunya i Espanya.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Identitats en transit: formacio en migracions, genere i
no-discriminacio
ASSOCIACIO LA XIXA TEATRE

Anual
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte:
El projecte pretén tractar i
ORDINÀRIA
q estionar els sistemes de creences, estereotips i prejudicis
arrelats entre els/les ciutadanes dels barris de Ciutat
Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Districte de Nou Barris) que,
de forma inconscient, perpetuen discursos i actituds
discriminatòries per motius d’origen, raça, ètnia, gènere,
orientació sexual i/o classe), desenvolupar la consciència
crítica per a no exercir discriminació i fomentar la cultura de
pau i la convivència a la ciutat.
El projecte s’estructura en 3 mòduls formatius entorn el fet
migratori, les interaccions intergrupals i la conformació de
prejudicis/estereotips, a través de classes magistrals,
seminaris, formacions artístiques, performances i fòrums
oberts a peu de carrer, liderats per especialistes referents del
Sud.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Camins, Més enllà de les Fronteres
CEAR - COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT

Anual
Pressupost: 37.649,05.- EUR

Descripció del projecte: Projecte de continuïtat que enguany
ORDINÀRIA
proposa la seva tercera edició. Des de l'any 2006, CCAR ha
creat l'eina interactiva i pedagògica CAMINS de refugi, un
observatori gràfic en format 2.0 dels desplaçaments forçats al
món (en l'actualitat disposa de 23 fitxes de país d'origen).En
aquesta edició, el projecte planteja ampliar aquesta eina a
través: i) desenvolupar 10 noves fitxes de païs responent als
conflictes/situacions d'actualitat; ii) reforçar les visites de
detecció de vulneracions de ddhh que es produeixen a les
fronteres (frontera franco espanyola) i la col.laboració amb
les entitats que hi treballen; iii) celebració d'una jornada
europea sobre el dret d'asil i les polítiques de control de
fronteres amb activistes i entitats de defensa dels drets
humans que treballen a nivell de fronteres (frontera BulgàriaSèrbia; frontera sud espanyola, frontera franco-italiana,
frontera Bòsnia-Croàcia i frontera franco-espanyola); iv) fer
de CAMINS una eina pedagògica de referència per a la
comunitat educativa a través de la formació del professorat.
Amb aquestes intervencions busca crear una ciutadania
informada i formada sobre l'asil, la migració i el refugi així
com reforçar els drets d'asil a través de la implantació de
l'enfocament de l'EpJG.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Cap a l'apartheid global
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS

Anual
Pressupost: 28.417,80.- EUR

Descripció del projecte: Ens trobem davant d’una situació de
ORDINÀRIA
greus desplaçaments globals de poblacions amb un record
històric de 68,5 milions de persones desplaçades per la força
segons dades d’ACNUR l’any 2018. Davant aquesta situació la
resposta de la majoria dels Estats del món és militaritzar els
espais fronterers, securititzar els fluxos migratoris i aixecar
murs a les fronteres. S’han aixecat més de 70 murs a tot el
món amb intenció de desviar els fluxos migratoris i aturar la
llibertat de moviment de les persones. Aquests murs aixecats
a les fronteres contribueixen a l’espiral de violència que
pateixen les persones migrades i refugiades, i suposen una
vulneració dels drets a migrar, a viure en pau i del dret al
moviment. El projecte pretén donar a conèixer i augmentar el
debat crític entre la ciutadania barcelonina, els moviments
socials i les institucions des de una perspectiva de cultura de
pau, sobre com la opció política per abordar les gran
problemàtiques globals està sent l’aixecament de murs
violents i militaritzats a les fronteres, amb les vulneracions
que comporta pels drets de totes les persones, especialment
de les migrades i refugiades. Es vol aportar una narrativa
critica cap a la construcció d’aquest murs que ens porta cap a
l’establiment d’un apartheid global.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Construcció de nous paradigmes locals lliures de
racisme.
CREU ROJA

Anual
Pressupost: 29.883,56.- EUR

Descripció del projecte: El projecte proposa accions de
ORDINÀRIA
sensibilització i formació, a més d'incidència política, als
casals de barri de la ciutat de Barcelona. La primera línia
d'actuació consisteix en formació de persones que s'apleguen
als casals (300), la segona línia d'actuació plantejarà un role
playing o experiència vivencial basada en el dret a la igualtat i
la no discriminació. Per últim, un tercer apartat s'ocuparà del
disseny d'actuacions d'incidència (però no la pràctica
d'aquesta), orientades a la transformació social mitjançant
l'acció i el foment d'un discurs antiracista.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Conflictes, refugi i gènere
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB

Anual
Pressupost: 37.431,15.- EUR

Descripció del projecte: El projecte busca incrementar la
ORDINÀRIA
massa crítica de la població sensibilitzada sobre el fenòmen
del desplaçament forçat, els drets de les persones refugiades i
la importància de l'acullida i generar coneixement sobre les
conflictes armats com a causa del desplaçament forçat, amb
una aproximació que posa atenció a les desigualtats de
gènere i a la població LGTBI. El projecte s'articula en 3 línies:
recerca sobre conflictes (Publicació Alerta 2020); formació a
entitats del Consell de la Joventut de Barcelona i Catalunya i
finalment accions de comunicació i difusió.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projecte MAR: Migracions, Asil i Refugi a la Universitat
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS

Anual
Pressupost: 29.536,56.- EUR

Descripció del projecte: El projecte MAR és un projecte de
ORDINÀRIA
continuïtat que proposa una sèrie d'actuacions que
consoliden i amplien les accions dutes a terme en els dos anys
d'experiència anterior del projecte. S'adreça a tots els agents
que conformen la comunitat universitària així com a les
persones sol.licitants d'asil mitjançant el dispositiu d'acolllida
de la CCAR a la UAB. El programa té com a objectiu contribuir
a construir un model universitari que incorpora l'educació per
a la justicia global de manera integral i adopta un rol destacat
a nivell de passar aquests coneixements i enfocaments a la
ciutadania. Per a fer-ho es duran a terme diversos tipus
d'accions que comprenen: i) accions centrades en la
incidència curricular en els estudis de la UAB incorporant
continguts, valors i metodologies inspirades en l'EpJG en
educació i en recerca (càpsules formatives; tallers
participatius; acompanyament al professorat; integració de la
temàtica de migració, asil i refugi en els treballs finals de grau
i màster; acompanyament i tutoria; implantació de la
metodologia ApS) ii) accions orientades a la sensibilització i a
la formació en l'àmbit de l'educació no formal universitària
(curs d'extensió universitària sobre drets humans, migracions
i asil; formacions sobre procediment d'asil i acollida i bones
pràctiques en matèria de refugi i asil orientades al personal
administratiu i de serveis i personal docent i investigador;
acompanyament als sol.licitants de protecció internacional a
través del voluntariat i el mentoring; activitats de
sensibilització per la festa major de la UAB) i iii) accions
d'incidència institucional i millora de les pràctiques en
docència, recerca i acollida (jornades de treball).
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Saharauis en medio de la nada
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Anual
Pressupost: 11.298,82.- EUR

Descripció del projecte: El projecte es desenvoluparà en cinc
ORDINÀRIA
centres escolars i esplais i tindrà com objectiu informar als
joves sobre l'origen, les causes i les conseqüències del
conflicte saharaui amb un especial èmfasi en la
responsabilitat de l'Estat Espanyol així com cercarà generar
consciència crítica i compromís a nivell de la població juvenil.
Els joves participaran en l'el.laboració d'un dossier informatiu
relacionat amb la temàtica. Es defineix com un projecte pilot
per veure l'interès que suscita en la població juvenil. L'entitat
té una àmplia trajectòria de treball als campaments saharauis
així com material gràfic i audiovisual que servirà per la
implementació
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Barcelona, refugi en curt
MITJANS XARXA EDUCAD.I COMUNICADORS
MARIA CARME MAYUGO MAJO

Anual
Pressupost: 28.695,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu facilitar
ORDINÀRIA
material pedagògic sobre refugi i exili a aproximadament 50
centres educatius de Barcelona (fonamentalment 17
curtmetratges especialitzats i protagonitzats per nens i joves,
i fitxes i material didàctic de suport pel treball a l'aula
especialitzat segons edats), així com la facilitació i
dinamització de 12 sessions de cinefòrum a nivell de barri
segons les característiques de l'immigració a nivell veïnal. El
projecte s'adreça a diferents nivells educatius des de cicle
mitjà de primària fins el 2n curs de batxillerat i cicles
formatius i inclou també assessorament al professorat i als
centres educatius.
Objectiu específic 4.3: Millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania sobre la
situació i el dret de les persones migrants, desplaçades i refugiades per ajudar a canviar
percepcions i actituds.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Desvestim les institucions públiques d’injustícies.
SETEM

Pluriennal
Pressupost: 27.920,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte persegueix contribuir a
ORDINÀRIA
una major coherència en les polítiques de les administracions
i institucions públiques i empreses de la ciutat de Barcelona
per la justícia global mitjançant (i) la sensibilització de la
ciutadania sobre els impactes, efectes i vincles localglobal de
la indústria tèxtil i el rol i responsabilitat que juguen les
administracions i altres agents de la ciutat i (ii) consolidant els
compromisos del govern i les institucions públiques en la
compra pública socialment responsable per la provisió de
productes tèxtils i en la promoció de pràctiques de producció
responsables per part de les empreses proveïdores.
Per assolir aquest objectiu es treballarà en quatre línies
d’acció complementàries: i recerca i divulgació sobre les
interdependències entre les pràctiques de les empreses
transnacionals de tèxtil al Sud Global, la feminització de la
pobresa de les treballadores i el model de consum de roba al
Nord Global; ii) sensibilització i mobilització de la ciutadania
en la defensa dels drets humans a la indústria del tèxtil i la
exigibilitat de responsabilitat per part de les administracions
públiques i empreses, iii) incidència institucional i política
mitjançant la implementació de mesures de verificació de la
responsabilitat social dels contractants públics en tot el
procés de les cadenes de subministrament del tèxtil, i iv)
incidència empresarial que fomenti l’enfortiment d’empreses
d’economia social i solidària en el sector del tèxtil que puguin
donar resposta a les demandes de l'administració pública.
Objectiu específic 4.4: Impulsar la protecció i garantia dels drets dels infants.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

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

Col·laboració amb entitats

Mecanismos de autoprotección para defensores/as del
suroccidente colombiano
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte contribueix a augmentar
ORDINÀRIA
la protecció integral de les persones defensores de DDHH en
el Suroccident colombià, concretament en els Departaments
de Cauca i Vall del Cauca, els dos amb major nombre
d'agressions i assassinats al país, al costat d' Antiòquia. El
projecte vol millorar la capacitat de les organitzacions i
persones líders per a fer front a agressions de forma
diferencial, tenint en compte les especificitats dels casos de
les dones, població indígena i afro. Per a això, es volen
enfortir les capacitats de NOMADESC, com a organització que
canalitza les necessitats i problemàtiques de múltiples
organitzacions i moviments de la regió, i s'establiran
mecanismes d'autoprotecció integral per a totes elles.
Es desenvoluparà a través de tres eixos:
1. L'enfortiment de mecanismes de protecció i autoprotecció
per a persones líders i organitzacions defensores de drets en
casos extrems d'amenaça i atac a la regió des de l'enfocament
de la protecció integral.
2. El desenvolupament d'accions jurídiques a partir de
l'atenció individual i el litigi estratègic que garanteixin
l'exercici dels drets fonamentals de les persones, comunitats i
organitzacions defensores de drets, enfront de la despulla i
les agressions.
3. Promoció d'estratègies d'autocura i atenció des d'un
enfocament de protecció integral per a assegurar
l'enfortiment de capacitats.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Cuarez (Cauca)
Cali i Buenaventura

Protección integral de los ddhh de presos/as
políticos/as palestinos/as
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte dona continuïtat a les
ORDINÀRIA
intervencions aprovades a les convocatòries de l'Ajuntament
de 2016 i 2017, i busca la protecció dels i les preses palestines
des d'una perspectiva integral o el que es coneix com el
""cicle de protecció"": defensa jurídica, documentació de
greus casos de violacions de Drets Humans, formació i
sensibilització per a l'enfortiment de les capacitats locals,
comunicació i advocacy a nivell internacional a partir de les
violacions documentades. En aquests eixos de protecció
integral s'articulen les activitats principals:
-Representació jurídica de 450 presos/es palestins/es davant
de tribunals israelians civils i militars (i en un menor nombre
de casos de detencions per l'Autoritat Palestina), i
assessorament legal i procedimental a les famílies.
-Monitoreig de la situació dels presos/es en els centres de
detenció, i documentació de casos de tortura, mals tractes i
tractes degradants de presos/es i expresos/es i les seves
famílies, que es sistematitzaran en un estudi i en denúncies;
el personal es capacitarà per a la documentació de casos de
dones i menors. 160 casos en total.
-Implementació de la campanya ""Coneix els teus drets""
especialment dirigida a menors, amb 20 xerrades públiques i
la producció d'episodis radials i spot de TV; formació a 30
estudiants de Dret.
-Publicació i difusió dels materials produïts; visita a Palestina
d'una delegació internacional per tal de conèixer la situació
dels/de les presos/es; missió d'incidència a Brussel·les; i
denúncies de greus violacions dels Drets Humans (tortura,
detenció arbitrària) davant d'organismes internacionals.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Cisjordania y Jeresalén Este

Promoción de los derechos de las personas en El
Salvador
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Anual
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: L'objectiu del projecte és contribuir
ORDINÀRIA
a la protecció i a la capacitat de resiliència de les defensores
dels drets de les dones del municipi de Zacatecoluca i
limítrofs. Per a això es plantegen dos eixos estratègics;
l'enfortiment intern de les organitzacions i les defensores, i la
incidència política per a l'aprovació de mesures de protecció i
atenció de les defensores i els seus DDHH.
Amb aquest objectiu, es plantegen activitats de capacitació i
enfortiment organitzatiu mitjançant la facilitació d'espais de
sororitat, seguint la metodologia aprendre fent, així com a
través d'atenció legal i psicològica-emocional per a contribuir
a l'atenció i cura de les violacions de DDHH sofertes.
D'altra banda, s'estableixen reunions d'incidència política on
les defensores exposaran i denunciaran les vulneracions que
sofreixen, i proposaran mesures per a atendre-les, valent-se
dels aprenentatges de les capacitacions, de la proposta de
Política elaborada participativament per una consultora, de la
sistematització de dades en l'Observatori de ORMUSA i dels
materials de comunicació produïts.
Aquests dos últims, també serviran per a acostar a la
ciutadania la situació de vulneració que sofreixen les
defensores, amb l'objectiu d'involucrar a la societat
salvadorenca en la defensa dels DDHH.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - Zacatecoluca

Garantías para la paz:acompañamiento internacional
en Colombia
ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU -IAP
CATALUNYA

Anual
Pressupost: 59.830,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte contribueix a promoure
ORDINÀRIA
l'exercici dels drets humans (DDHH) i la implementació de
l'Acord de Pau a Colòmbia. Es presenta com a continuïtat del
projecte ""Defensores en risc: acompanyament internacional
a Colòmbia"".
Es dur a terme en cinc regions de Colòmbia (Bogotà, Meta,
Nord de Santander, Magdalena Mitjà i Nariño) i sorgeix com a
proposta de cinc organitzacions socials pageses que
consideren prioritari promoure la protecció dels líders i les
lideresses defensores de drets humans, per a enfortir
l'acompanyament
internacional
durant
la
fase
d'implementació dels acords de pau. L'acció es dirigeix a 403
persones.
Té com a objectiu incrementar la prevenció, protecció, i
seguretat de líders/esses i defensors/es a través de tres
resultats:
1. La selecció i formació de persones voluntàries per a fer
tasques d'acompanyament internacional a Colòmbia.
2. La consolidació de l'acompanyament internacional a
organitzacions defensores de DDHH implicades en la
construcció de la pau territorial.
3. Enfortir les sinergies entre organitzacions socials,
autoritats, institucions locals i mitjans de comunicació,
nacionals i internacionals per a promoure la sensibilització i
incidència política.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Diversos

Escriptor Acollit 2018-2019
ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB

Pluriennal
Pressupost: 29.600,00.- EUR

Descripció del projecte: El PEN Català coordina, des de l'any
CONVENI
2007, el Programa Escriptor Acollit. Aquest programa, hereu
de l’anterior Ciutats refugi impulsat pel
arlament
Internacional d’Escriptors, té com a finalitat acollir durant un
període de dos anys un escriptor o escriptora amenaçat,
perseguit o amb risc de ser empresonat com a conseqüència
dels seus escrits.
Barcelona va ser una de les primeres ciutats en integrar
l’antiga Xarxa de Ciutats d’Asil International Network of
Cities of Asylum), fundada el 1994 pel Parlament
Internacional d’Escriptors i legalment dissolta el mes de juny
de 2005.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Acompañamiento de defensoras/es de DDHH en zonas
urbanas de Colombia
BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA

Anual
Pressupost: 59.958,88.- EUR

Descripció del projecte: Brigades Internacionals de Pau (PBI)
ORDINÀRIA
busca protegir l'espai de treball de les persones defensores de
Drets Humans mitjançant una estratègia d'acompanyament
integral (físic, polític, mediàtic i psicosocial). El projecte
beneficiarà a 274.043 persones de les quals el 51,2% són
dones. L'àmbit territorial d'actuació són les ciutats de Bogotà,
Barrancabermeja, Buenaventura, Bucaramanga i Medellín.
PBI treballa des d'una perspectiva de protecció diferencial,
prestant especial atenció a la situació de les dones,
comunitats indígenes i afrocolombianes, a causa de les
particularitats de la violència de la qual són víctimes,
analitzant aquests atacs per a poder desenvolupar
mecanismes de protecció específics.
Quant al treball de sensibilització i incidència, a Catalunya en
general i a Barcelona en concret, consistirà a donar a
conèixer, mitjançant una gira d'incidència, la situació de les
defensores i defensors de DDHH a Colòmbia. A més, es
continuarà contribuint a l'enfortiment de xarxes i plataformes
que treballen en pro de la justícia social i en defensa del
treball de defensores i defensors de DDHH colombianes
mitjançant la col·laboració en fòrums, seminaris, jornades,
etc. entenent que el treball conjunt és més efectiu que les
activitats concretes que Brigades pogués dur a terme en
solitari.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Bogotà

Apoyo a la gobernanza local del sector del Empleo en el
Municipio de Parcel
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: La proposta avaluada és molt
ORDINÀRIA
pertinent i demostra la problemàtica del territori i de treballar
estratègies que empoderin les titulars de drets, que
sensibilitzin la població del barri i alhora capacitin els titulars
d'obligacions. La capacitat dels agents participants és bona i
en certa mesura també la metodologia, tot i que hi ha algunes
febleses que s'han detectat com la falta d'una estratègia de
sortida o la manca d'aportació de la contrapart.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Parelles Assainies i
Dakar

Programa Municipal d'Acollida Temporal de Persones
Defensores de Drets Humans
TAULA PER MÈXIC

Pluriennal

Pressupost: 115.867,21.EUR
Descripció del projecte: El programa municipal d’acollida
CONVENI
temporal de persones defensores de drets humans, adreçat a
periodistes mexicans amenaçats, té per objectiu facilitar
l’estada a Barcelona d’aquests persones per tal de donar-los
un respir i reforçar les seves capacitats personals i
professionals per afrontar la seva situació, alhora que es
visibilitza aquesta situació i s’internacionalitza la seva causa.
Així mateix, pretén promoure i consolidar una xarxa de
periodistes Catalunya-Mèxic que permeti reforçar la tasca
dels periodistes amenaçats.
Objectiu específic 5.1: Contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva
activitat de defensa dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Formar, informar i incidir pels drets col·lectius en clau
de gènere
CIEMEN -CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES
MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS

Anual
Pressupost: 40.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte cerca sensibilitzar, formar
ORDINÀRIA
i educar actors de la societat barcelonina i catalana en la
defensa i la promoció dels drets col·lectius dels pobles, amb
atenció a la seva intersecció amb els drets de les dones.
També cerca d’afavorir l'exercici d’aquests drets per part dels
col・lectius de catalan(e)s amb bagatge de cultura
minoritzada al seu pa s d'origen, especialment l’amazic.
El projecte es proposa de dur a terme accions, en un marc
que combina recerca, reflexió i acció amb tres línies de treball
orientades a públics específics, recollint la relació entre
dimensions global-local i incidint en sensibilització, educació,
recerca i incidència.
És un projecte de continuïtat iniciat el 2015, alimentat per
l’experiència de l’entitat, la participació de membres i entitats
dels col·lectius minoritats a Barcelona i Catalunya i les
reflexions de les persones participants en les activitats que en
formen part.
Objectiu específic 5.2: Contribuir a l’enfortiment dels pobles a través de l’educació
intercultural i plurilingüe, així com de la recuperació i divulgació de la seva cultura.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Ni tòpics ni típics, centres educatius interculturals 2019
METGES DEL MÓN

Anual
Pressupost: 19.436,13.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
general treballar la interculturalitat amb comunitats
educatives. El projecte es preveu dur a terme en dos centres
educatius amb els alumnes de primària (1r a 4t): el CEIP Rius i
Taulet i el CEIP Joan Miró. També es pretén treballar amb el
professorat i les AFA, Associacions de Familiars d'Alumnes. En
primer lloc, es vol generar a formació especialitzada en
l'àmbit per aconseguir incorporar una mirada intercultural,
antiracista, igualitària, etc. Finalment, es vol treballar amb
alumnat, professorat i les AFA, per tal que aquestes dissenyin
campanyes de sensibilització que fomentin l'antirumors, que
combatin els estereotips i les actituds discriminatòries.
Objectiu específic 5.3: Impulsar el reconeixement, el respecte, la protecció i la garantia dels
drets humans des de les ciutats i la utilització de l’enfocament basat en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

PANGEA. Participació i inclusio al Gòtic
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED -

Anual
Pressupost: 10.901,60.- EUR

Descripció del projecte: El projecte Pangea, inclusió i
ORDINÀRIA
participació al gòtic elaborat per l'entitat en col.laboració amb
l'Associació Gabella proposa la creació d'espais de
participació ciutadana, d'aoderament dels col.lectius que
viuen al barri Gòtic de Barcelona i de preservació dels seus
drets d'intimitat, habitatge i aprenentatge per a la vida. Des
del projecte, es considera que la creació d'horts urbans
presenta un bon espai perquè es donin aquestes condicions.
Amb el projcte es pretén afavorir el desenvolupament de les
vides de les veïnes de la zona afavorint la participació de la
comunitat des de la perspectiva del servei intercultural i
intergeneracional (amb visualització de gènere, ecològica i
sostenible). Com en les dues edicions anteriors (Pangea 1 i
Pangea 2), el projecte també inclou la formació de
professionals que acompanyaran els i les participants en el
transcurs d'aquest. La fase d'aprenentatge gira al voltant de
les temàtiques de medi ambient i drets humans i de gènere i
cultures de pau. Des d'aquests eixos i en relació a
l'aprenentatge, es pretén abordar temes com la massificació
del turisme global (principalment al barri Gòtic), la
gentrificació, la bretxa salarial present al barri així com la
diversitat cultural i la presència d'una cultura masclista
dominant. El servei adoptarà diferents possibilitats (al propi
centre, al barri o servei integral que inclogui els dos primers) i
es proposen alguns com la creació d'horts urbans, la
transformació de zones comunitàries d'espais poc potenciats
del barri en horts comunitaris així com espais de visualització
de les problemàtiques de gènere existents.
Objectiu específic 5.3: Impulsar el reconeixement, el respecte, la protecció i la garantia dels
drets humans des de les ciutats i la utilització de l’enfocament basat en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Dinamización de la Política de Protección a la Infancia
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO - SED -

Anual
Pressupost: 43.733,56.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a principal
ORDINÀRIA
objectiu la protecció de la infància. Ho fa a través de la
generació d'espais de protecció, transversals i serveis
desenvolupats per la Fundació Huellas, que actua com a
contrapart, al municipi de Bello i Medellin, a Colòmbia.
Parteixen de l'experiència prèvia de la mateixa Fundació i
planteja la promoció dels drets dels nens i les nenes,
prevenció de vulneració, acompanyament en el procés de
restabliment i garantia dels drets per part de l'estat. Pretenen
incidència política en els escenaris on es donen les
vulneracions i incidència en l'enfortiment institucional de la
Fundació i de les autoritats públiques.
Objectiu específic 5.3: Impulsar el reconeixement, el respecte, la protecció i la garantia dels
drets humans des de les ciutats i la utilització de l’enfocament basat en drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellin, Bello

Anual
Contribució de Barcelona i Catalunya a una pau estable
i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets
humans
Pressupost: 30.000,00.-EUR
ASSOCIACIO PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS TAULA
COLÒMBIA
Descripció del projecte: El projecte de a Taula “ er la
CONVENI
defensa de la pau i el respecte dels drets humans a Colòmbia”
té com a objectiu contribuir des de Barcelona i Catalunya a
l’acompanyament internacional de l’Acord de au a Colòmbia
i enfortir els esforços internacionals de protecció dels drets
humans en aquest país.
Per dur-lo a terme, La Taula treballarà per augmentar
l'eficàcia de la seva incidència social i mediàtica per tal de
mobilitzar la ciutadania i institucions barcelonines i catalanes
en la defensa de la pau i el respecte als drets humans a
Colòmbia.
Aquest objectiu buscarà resultats als dos eixos temàtics de
treball tradicionals de la Taula:
- D'una banda, el procés d’implementació de l’Acord de au
es objecte d’interès i/o suport per part de les institucions, la
ciutadania i els mitjans de comunicació de Barcelona i
Catalunya.
- D'una altra, la protecció de les persones defensores dels
drets humans a Colòmbia s’inclou en l’agenda institucional i
social de Barcelona i Catalunya.
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Kalimat: Desafío colectivo para la mejora del derecho a
la protección
CASAL DELS INFANTS PER L´ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Pluriennal
Pressupost: 59.144,94.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com objectiu la
ORDINÀRIA
promoció i defensa del dret a la protecció social dels joves i
de les dones en situació de vulnerabilitat dels barris de Tànger
mitjançant la xarxa Kalimat d'incidència i comunicació. El
projecte és continuïtat de ""Kalimat: acció global als barris de
Tànger per a la promoció de drets"", finançat per
l'Ajuntament de Barcelona a la convocatòria 2017 i encara en
execució.
El projecte treballa en tres eixos:
a) Reforç de competències i empoderament de la societat civil
i dels representants comunitaris;
b) Atenció i defensa dels drets dels joves i de les dones,
titulars de dret del projecte, mitjançant la creació de serveis
comunitaris d'atenció als barris; i
c) Mobilització i incidència dels actors públics i privats, titulars
d'obligació del projecte."
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc – Tànger

Memòria i corresponsabilitat: Drets humans,
participació i canvi social
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)

Anual
Pressupost: 11.682,75.- EUR

Descripció del projecte: El projecte que porta per títol
ORDINÀRIA
Memòria i corresponsabilitat: Drets humans, participació i
canvi social pretén fer un acompanyament als alumnes de 4t
ESO de l'Institut EscolaTuró de Roquetes, per tal que elaborin
materials per treballar la participació comunitària i ciutadana.
Durant la primera fase del projecte es duu a terme una
formació de l'alumnat i procés de decisió participatiu. A la
segona fase l'alumnat investiga sobre el tema de la
participació amb enfocament de drets humans. A la tercera
fase, es posen en pràctica pràtica els materials didàctics
elaborats amb l'alumnat de 3r ESO. I finalment, està previst
que es faci difusió d'aquest material a la comunitat del barri.
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

VIII Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet en el 25è
aniversari de la Fundació Casa del Tibet
FUNDACIO PRIVADA CASA DEL TIBET

Anual
Pressupost: 22.500,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte que presenta la Casa del
CONVENI
Tibet, que enguany coincideix amb el 25è aniversari de la
Fundació, consisteix en diverses activitats emmarcades en el
VIII Cicle de Drets Humans i Festival del Tibet, amb especial
dedicació a la commemoració esmentada, i amb la
participació de destacades personalitats internacionals del
món de la cultura, de la pau i dels drets humans.
El Festival del Tibet tindrà lloc entre els dies 16 i 29 de
novembre de 2019 i es materialitzarà en conferències,
documentals, presentació del llibre commemoratiu del 25è
aniversari de la Fundació, mostres de cultura popular, etc).
Compta amb la participació, entre d’altres, de obsang
Sangay, primer ministre del govern tibetà a l’Exili; el monjo
tibetà, Matthieu Ricard; i els directors de sis Cases del Tibet al
món.
Aquestes accions tenen per objectiu la sensibilització social
per difondre les violacions dels drets humans que tenen lloc a
tot el món però especialment al Tibet.
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Salut, drets, acció. Activisme i cinema contra
#LaPitjorEpidèmia
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Pluriennal
Pressupost: 38.105,61.- EUR

Descripció del projecte: La campanya Salut, Drets, Acció
ORDINÀRIA
SDA proposa des de l’any 2010 el cinema, el debat i la
comunicació crítica i transformadora com a eines per
sensibilitzar al voltant de les causes que impedeixen la
garantia del dret a la salut al món. Volem seguir transmetent
a la ciutadania la idea de que la lluita pel dret a la salut és una
lluita política global que ens afecta a totes, i que implica per
sobre de tot acabar amb la desigualtat al món, la pitjor
epidèmia que existeix en salut. Perquè la salut no és la simple
absència de malaltia, i està totalment condicionada pels
determinants socials que ens fan viure d’una manera o una
altra.
En aquesta nova proposta es preten enfortir les capacitats per
a generar mecanismes i estratègies d’incidència pol tica dels
moviments per la defensa del dret a la salut. Amb aquest
objectiu, es planteja la realització de la primera edició a
Barcelona de la Universitat per la Salut dels Pobles, així com
tota una sèrie d’accions orientades a l’articulació de xarxes
que, des d’una perspectiva global – local de les desigualtats i
les lluites, siguin capaces de desencadenar canvis
veritablement transformadors.
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Promoviendo los derechos humanos en el Salvador
REDS. RED DE SOLIDARIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Pluriennal
Pressupost: 58.606,26.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte persegueix la
ORDINÀRIA
consolidació d'un marc jurídic a El Salvador que garanteixi
l'accès, exercici i defensa dels Drets Humans a través de dues
línies d'incidència política i capacitació dirigides a: a)
Promoure el reconeixement del dret a defensar drets. La
vulnerabilitat d'una normativa que generi mecanismes de
defensa i protecció per a aquest col·lectiu, així com de
l'enfortiment de les capacitats de les pròpies persones
defensores de Drets Humans. b) Garantir el compliment de
les obligacions internacionals de l'Estat d'El Salvador en
l'accés, reconeixement, garantia i protecció dels drets de les
víctimes de greus violacions als Drets Humans. Es persegueix
enfortir les capacitats tècniques dels titulars d'obligacions en
la investigació de desaparicions de persones (migrants
desapareguts/des, desaparicions de persones atribuides a
maras o pandillas i casos de desaparició forçada del conflicte
armat). També es promourà el "blindatge" normatiu de les
institucions governamentals de memòria històrica, subjectes
actualment a la voluntat de permanència que acordi l'Òrgan
Executiu de torn.
Objectiu específic 5.4: Reforçar les capacitats de la societat civil organitzada en els processos
de consolidació dels drets humans.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Conveni entre el CJB i l'Ajuntament per al Programa
Pau i Cooperació 2018-2019
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Descripció del projecte: L'objecte d'aquest conveni és el
Programa Pau i Cooperació 2018-2019 que té els objectius
següents:
- Potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil
de Barcelona i els països del mediterrani.
- Promoure l'enfortiment de democràcies locals promovent la
participació dels joves a la vida política
- Difondre la realitat de l'associacionisme juvenil a la resta del
món
- Generar espais de reflexió i debat sobre la cooperació i la
cultura de pau amb els entitats juvenils de Barcelona per
esdevenir ciutadans i ciutadanes joves conscients de les
desigualtats globals i compromeses amb la defensa dels drets
humans
Les principals activitats del Programa Pau i Cooperació 20182019 són :
- Xerrades i cursos per a joves del cicle “Diàlegs per la au”.
- Realització de les accions de formació en investigació-accióparticipació a Barcelona i Sarajevo i de seguiment, en el marc
del projecte de participació juvenil a Sarajevo.
- Realitzar el estival BcnZoom amb col•laboració amb el
Casal dels Infants i organitzar la participació dels guanyadors
de la categoria juvenil en el TanjaZoom a Tànger.
- Dinamitzar i executar les activitats del grup de treball Sàhara
Dempeus.
- Elaborar i presentar a l’Ajuntament una proposta de
declaració institucional sobre la situació del Sàhara.
- Realitzar la Jornada Solidària Sàhara Desperta i dur als
campaments sahrauís els recursos aconseguits amb aquesta
activitat .
- Transferir l’experiència i les bones pràctiques del CJB, a
traves de vàries estades campaments de refugiats sahrauís a
Tindouf, per a la creació del casal de joves de la wilaya de
Boujdour.
- Edició i difusió de l’audiovisual Do you remember, BCN?
sobre la història de Bòsnia i la solidaritat de Barcelona, fruit
de l’experiència del grup de treball Bòsnia
- Actualitzar el blog Juneco.
- articipar activament en els espais d’interlocució interns i
externs relacionats en el Programa Pau i Cooperació 20182019.
Objectiu específic 5.5: romoure l’educació en drets humans.
Zona geogràfica
Altres

Pluriennal
Pressupost: 40.000,00.- EUR
CONVENI

-

II Imagina i conta l'Índia
FUNDACIO VICENTE FERRER
Descripció del projecte: Imagina i conta l’Índia II pretén
contribuir a generar espais de reflexió crítica entorn les
desigualtats socials i de gènere i les causes de la pobresa des
d’un enfocament de drets humans a les escoles de primària
de la ciutat de Barcelona. A més, aquests espais de reflexió es
traslladaran a la població general del districte de Gràcia amb
un seguit d’activitats que explicaran la realitat de l’Índia rural.
er assolir aquest objectiu, la proposta preveu les seg ents
actuacions:
1. V estival literari Imagina l’Índia a centres d’educació
primària
2. la d’acció comunitari al districte de ràcia que inclou
tallers i sessions de conta-contes, una exposició i una obra de
teatre entre d’altres. Els antecedents d’aquesta iniciativa els
trobem a la primera edició del projecte Imagina i conta l’Índia
que s’està implementant actualment als barris del oblenou i
Vila Olímpica.
Objectiu específic 5.5: romoure l’educació en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 29.950,00.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Prevenció del Shock Mediambiental
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Descripció del projecte: El projecte pretén promoure una
visió crítica transformadora de la ciutadania global sobre
l'impacte en els drets humans i el medi ambient de les
lògiques extractivistes vinculades amb l’industria militar i de
seguretat a través de la coordinació de la xarxa EuroMediterrània SHOCK, l'anàlisi, la comunicació audiovisual i la
incidència político-social a l'Estat espanyol. Amb aquest
objectiu el projecte planteja una estratègia basada en 4 pilars:
1) Consolidar la xarxa de recerca Shock com espai d’intercanvi
d’informació i reflexió sobre aquesta temàtica; 2 Analitzar en
l’impacte de l’aliança de les empreses transnacionals
extractives i militars/seguretat a través d’un programa
d’investigació amb centres de recerca internacionals amb
informes audiovisuals; 3) Difondre 3 campanyes
comunicatives dels informes audiovisuals estructurats en un
webdoc interactiu per sensibilitzar la ciutadania; 4)
Desenvolupar una doble campanya d’incidència politico-social
amb accions a nivell internacional, nacional i local per: i)
augmentar la protecció de les persones defensores de drets
humans i ambientals en la seva lluita conta el poder
corporatiu; ii) avançar cap a la regulació de les operacions de
les empreses transnacionals.
Objectiu específic 5.5: romoure l’educació en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 37.320,00.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Cine ÀGORA
PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SCCL- DRAC
MÀGIC
Descripció del projecte: El projecte que es presenta proposa
la creació, programació i dinamització per part de l'alumnat
de 4t d'ESO d'un cineclub enfocat a la difusió de creacions
audiovisuals compromeses amb la transformació i el canvi
social des d'una perspectiva de Justícia Global. El projecte vol
proposar un espai de diàleg i intercanvi d'experiències per
promoure la consciència crítica social i refleixonar al voltant
dels missatges del cinema i els valors relacionats amb la
defensa de la cultura de la pau i els drets humans.
Objectiu específic 5.5: romoure l’educació en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 7.700,00.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI DE
CATALUNYA. La plataforma de difusió dels cinemes
àrabs a Barcelona i Catalunya(2018-2019)"
SODEPAU, SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I
LA PAU
Descripció del projecte: El projecte consisteix en donar
suport a La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de
Catalunya, que ha esdevingut la plataforma principal a partir
de la qual es vertebra la difusió dels cinemes àrabs a la ciutat
de Barcelona i altres activitats vinculades, com el treball amb
joves a instituts del Raval, i apropar la mostra que es realitza a
la Filmoteca de Catalunya a les associacions del barri per
implicar-les en el projecte.
Objectiu específic 5.5: romoure l’educació en drets humans.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal

Pressupost: 50.000,00.- EUR
CONVENI

Barcelona

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

Col·laboració amb entitats

Salud,Gènero y Desplazamiento RDC
FARMACEUTICS MUNDI

Pluriennal
Pressupost: 71.206,40.- EUR

Descripció del projecte: ’acció té com a objectiu específic
ORDINÀRIA
rehabilitar les condicions de salut de la població afectada per
l’activitat armada a Beni, promocionant els Drets Sexuals i
Reproductius ( DDSSRR) de Víctimes de Violència Sexual
(VVS), Població Desplaçada Interna (PDI), dones i menors de 5
anys i garantint l’accés a una assistència imparcial de les
necessitats de salut, prestant especial atenció als efectes
diferenciats de la crisi en els grups en situació més vulnerable,
que tenen més riscos de patir violència, major incidència
d’ETS, VIH i malalties prevenibles, aix com més obstacles a
l’accés a la salut.
Objectiu específic 6.1: Contribuir a la reconstrucció, rehabilitació i regeneració de zones
urbanes afectades per catàstrofes d’origen natural, socionatural o humà.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Municipi de Beni, Kivu
Norte

Vacances en pau 2019
ACAPS - FED D´ASSOC CATALANES AMIGUES POBLE
SAHRAUI

Anual
Pressupost: 28.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu facilitar
CONVENI
que nens i nenes dels campaments sahrauís a Tindouf siguin
acollits per famílies catalanes durant els mesos de juliol i
agost. Els objectius d’aquesta estada són els seg ents:
-Facilitar que els infants sahrauís tinguin la possibilitat de
passar les vacances en un entorn diferent a aquell en què
viuen la resta de l’any en els campaments de refugiats, on el
poble sahrau viu exiliat des de l’any 1975.
- acilitar l’accés a una atenció sanitària general a tots els nens
i nenes participants i, especialitzada, per als que ho
necessitin. Aix mateix, se’ls proporciona una dieta
equilibrada i nutritiva, que pretén equilibrar la seva dieta
habitual, pobra en molts elements, particularment aliments
frescos i rics en proteïnes.
-Donar a conèixer la realitat del poble sahrauí.
-Fomentar la relació directa entre infants sahrauís i infants
dels barris de Barcelona mitjançant la integració dels primers
en activitats dels barris d’acollida.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Servicios de salud integral para mujeres y jóvenes en el
norte de Gaza
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

Pluriennal
Pressupost: 75.000,00.- EUR

Descripció del projecte: La intervenció té com a objectiu la
ORDINÀRIA
incorporació d'una perspectiva etària i de drets en els serveis
d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital Al Awda en la zona
nord de la Franja de Gaza. Aquest objectiu es pretén
aconseguir través de tres nivells d'intervenció:
1) enfortint la cobertura i qualitat dels serveis amb
l'adquisició d'equipament mèdic, medicines, material mèdic,
combustible i la contractació del personal del projecte que
suposarà un augment del 5% sobre el total del departament.
2) oferint serveis de qualitat a titulars de drets: 67.220 dones,
de les quals el 20% tenen entre 15 i 25 anys i en un 70%
refugiades, s'incorpora atenció psicològica per a iniciar un
servei d'atenció integral a les dones. L'atenció psicològica se
centrarà en l'estrès que puguin sofrir per operacions, part o la
maternitat i també dirigit a la detecció i atenció a dones
víctimes de violència de gènere.
3) s'enforteixen les capacitats de titulars de responsabilitats:
el personal estarà més ben format per a contribuir a la tasca
de detecció de casos de violència de gènere i es treballarà la
sensibilització en drets sexuals i reproductius i a una vida
lliure de violències a través de 6 CBOS que seran replicadores
dels coneixements. Es posarà el focus en la joventut, homes i
dones.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Jabalia, Franja de Gaza

Comunitat, dret a la salut i protecció a Kivu Nord, RD
Congo
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU - ACP

Pluriennal
Pressupost: 75.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte pretén contribuir al
ORDINÀRIA
desenvolupament humà sostenible i a l'accés als drets socials
i culturals en totes les seves dimensions en la zona est de la
RDC.
S’adreça a 33.630 persones entre dones, infants i l ders i
lideresses comunitàries.
'objectiu espec fic és l’increment i la millora de les capacitats
de la població en les ciutats de Butembo i Beni i el territori de
Beni per a la construcció de la Pau i el Dret a la Salut.
Els resultats plantejats, interrelacionats, són 4:
1- Reforçar les capacitats de les organitzacions de base locals
per a la defensa dels seus drets, la cohabitació pacífica i el
desenvolupament.
2- Millorar l’accés i la disponibilitat de serveis mèdics primaris
i la informació d’aspectes bàsics de salut i la prevenció, fent
incidència en l'Ebola, per a la població resident, desplaçada i
refugiada.
3-Incrementar la capacitat de defensa i protecció de les
comunitats, les dones i els infants davant les violències de
gènere i contra la infància comeses pels actors armats.
4- Reforçar les capacitats de la contrapart per garantir el
rendiment de comptes i l’extensió dels projecte a d’altres
zones de Kivu Nord, en favor de la pacificació i el
desenvolupament sostenible.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àfrica
RDC - Beni i Butembo, Kivu
Nord

Anual
Ayuda de emergencia a las familias de la provincia de
Beira afectadas por el paso del Ciclón Idai.
Mozambique
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB Pressupost: 75.000,00.- EUR
ACNUR
Descripció del projecte: El projecte té com a Objectiu
EXTRAORDINÀRIA
General contribuir al procés de protecció internacional de la
població afectada pel cicló Idai a la província de Beira, a
Moçambic assegurant l’accés a articles d’emergència i com a
objectiu específic garantir la cobertura de les necessitats més
bàsiques a 160 famílies moçambicanes (800 persones) en la
província de Beira, mitjançant l'aprovisionament de tendes
familiars i kits d'articles no alimentaris.
Concretament, es distribuiran:
- 160 tendes (amb doble sostre de 4,4 x 4,4 i làmines de PVC
reforçat pel terra), proporcionant una mínima protecció
contra les inclemències meteorològiques i espai per a viure i
guardar pertinences, garantint als titulars de drets una
sensació d'intimitat i seguretat emocional.
- 160 kits d'articles no alimentaris que contribuiran a la
supervivència diària, una major protecció i a recuperar
mínimament la seva dignitat després del desastre. Aquest kit
inclou: 5 mantes, 1 Kit de cuina, 1 lona plàstica, 1 bidó, 1
galleda, 3 mosquiteres, 5 sacs de dormir, 1 làmpada solar, 1
artícle d'higiene femenina, 1 sabó
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Beira

Anual
Emergència a Líbia: Protecció i assistència a la població
refugiada i sol·licitant d'asil
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB Pressupost: 100.000,00.EUR
ACNUR
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu general
EXTRAORDINÀRIA
“Contribuir al procés de protecció internacional de la població
refugiada i sol·licitant d’asil a Tr poli, bia, assegurant l’accés
a articles d’emergència”, i com a objectiu espec fic “ arantir
la cobertura de necessitats més bàsiques a 600 famílies
refugiades (3.600 persones aproximadament) a les zones
urbanes de Tr poli, a través de la provisió de kits d’articles no
alimentaris”.
La implementació del projecte es concreta en la distribució a
600 famílies situades en assentaments urbans espontanis i
informals a Trípoli, de 600 lots conformats cadascun per: 1 set
d’utensilis de cuina, galleda de plàstic, 6 matalassos, 6
mantes, 6 estoretes, 1 làmpada solar, 1 bidó de 10 litres, lona
de plàstic, kit de cures de bebè, kit d’higiene, i kit d’higiene
íntima femenina.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Mediterrània
Líbia - Trípoli

Anual
EMERGÈNCIA A IEMEN: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LA
POBLACIÓ DESPLAÇADA
COMITÉ CATALÀ PER ALS REFUGIATS. CATALUNYA AMB Pressupost: 100.000,00.EUR
ACNUR
Descripció del projecte: La present proposta s'emmarca dins
EXTRAORDINÀRIA
de l'estratègia de protecció de l'ACNUR per a 2019-2020 que
té per objecte reforçar la protecció de les persones
refugiades, els sol·licitants d'asil i les persones desplaçades
internament a Líbia mitjançant la prestació de serveis
essencials i el reforç dels mecanismes de prevenció.
La implementació del projecte es concreta en el lliurament
d'articles no alimentaris per a 3.600 persones (600 famílies)
situades en assentaments urbans espontanis i informals a
Trípoli. Concretament, està previst distribuir 600 lots
conformats per:
1 set d’utensilis de cuina, galleda de plàstic, 6 matalassos, 6
mantes, 6 estoretes, 1 làmpada solar, 1 bidó de 10 litres, lona
de plàstic, kit de cures de bebè, kit d’higiene, i kit d’higiene
íntima femenina.
Els criteris de selecció que s'apliquen a l'hora de donar
prioritat dins de l'emergència a un grup determinat de titulars
de drets són els de vulnerabilitat i de gènere.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àsia
Iemen - overnacions d’AlHudaydah i Sana’a

Garantizando WASH tras ciclón Idai, en el Distrito de
Sussundenga (Manica, Mozambique)
FARMACEUTICS MUNDI

Anual
Pressupost: 74.274,92.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a Objectiu
EXTRAORDINÀRIA
General reduir la situació de vulnerabilitat de les persones
afectades pel Cicló Idai i com a Objectiu Específic contribuir a
rehabilitar les condicions d’higiene i habitabilitat de 4500
persones afectades pel Cicló Idai a la província de Manica,
promocionant els hàbits d'higiene i ambient segur i garantint
l'accés a entorns saludables. Es combinen accions a curt
termini tals com la dotació d'insums de sanejament (latrines) i
higiene (kits wash) i a llarg termini, augmentant les capacitats
comunitàries per a la promoció d'hàbits i ambient saludable
en centres d'allotjament i comunitats.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Manica

Integrando el género en la Acción Humanitaria
FARMACEUTICS MUNDI

Pluriennal
Pressupost: 74.885,25.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén articular una
ORDINÀRIA
resposta humanitària adaptada a les necessitats de gènere i
diversitat cultural entre la població refugiada urbana en els
assentaments informals de Eastleigh North, Nairobi. Les
principals línies d'intervenció són: ampliar la cobertura en SSR
i salut matern-infantil en els assentaments informals de
Eastliegh North, Nairobi, integrant l'enfocament de gènere i
pertinència cultural; promoure entorns saludables, segurs i
sensibles a les necessitats específiques de gènere i edat entre
la població refugiada a Nairobi, sota un enfocament de
corresponsabilitat; ampliar les oportunitats de dones i nenes
supervivents de VS i VBG de recuperació i restitució integral
dels DESCA i DSR vulnerats. La població subjecte de drets està
configurada per la població refugiada i local resident en l'àrea
de Eastliegh North. El projecte acompanya a titulars
d'obligacions (autoritats sanitàries i centres de salut) per a
enfortir la seva capacitat operativa i garantir serveis de salut
disponibles, acceptables, de qualitat i universals i coordina
accions amb titulars de responsabilitats (OSC i xarxes
comunitàries) per a ampliar els recursos de protecció i
afavorir transformacions socials que facilitin l'exercici dels
DSR i DESCA de dones i nenes.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àfrica
Kenya - Sub-condado
Kamukunji, Nairobi

Protección y educación en emergencias para niños/as
afectados por el conflicto en el Noreste de Síria
FUNDACIO SAVE THE CHILDREN

Anual

Pressupost: 100.000,00.EUR
Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu general
EXTRAORDINÀRIA
“ arantir la protecció de nens i nenes refugiats/desplaçats/es
pel conflicte en el NE de S ria, d’acord amb els estàndards i
normes legals establertes a nivell internacional” i com a
objectiu espec fic “Assegurar l'accés a l'educació, en
contextos d'emergència, suport emocional, serveis bàsics i
protecció d'infants refugiats i/o desplaçats en la regió kurda
d'Iraq”.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àsia
Iraq - Territoris Kurds (Camp
de Bardarash)

Mitigació de l'impacte de les inundacions per aigües
pluvials a la ciutat de Gaza
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Anual
Pressupost: 70.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu donar
EXTRAORDINÀRIA
suport als ciutadans de la ciutat de Gaza per reduir de manera
efectiva l'impacte de les catàstrofes naturals, millorar la
sostenibilitat a llarg termini de l'aqüífer de les aigües
subterrànies i la salut dels residents a les zones inundables de
la ranja de aza. Aquestes intervencions reduiran l’impacte
de les inundacions en les localitzacions escollides i garantiran
la capacitat dels residents de continuar vivint de manera
segura a les àrees d’orientació. En el marc del projecte amb el
municipi de Barcelona, Acció contra la Fam (ACF) rehabilitarà
l'estany de recollida existent i complementarà la feina feta pel
fons del municipi de Barcelona durant el 2019-2021 per
desenvolupar els terraplens de desguàs lateral. Finalment,
aquest projecte, avaluarà i pilotarà un sistema d’infiltració a
l’interior de l’estany, per reduir l’escorren i l’acumulació de
les aig es pluvials a la zona d’orientació, augmentant aix la
infiltració d’aig es pluvials per recarregar l’aq fer i millorar la
qualitat de l’aigua. Sota aquest projecte actual, AAH
complementarà aquestes activitats i ampliarà la zona de
cobertura dels terraplens de vessants laterals i els moviments
de terra per augmentar la capacitat d’emmagatzematge de
l’estany.
La intervenció proposada augmentarà la capacitat dels titulars
de drets Autoritat de l’aigua palestina WA , departament
d’aigua i aig es residuals de la ciutat de Gaza (GCWWD) i els
agents de l’aigua per respondre a emergències i oferir serveis
millorats operació cont nua de l’estació de bombes d’aig es
residuals i accés segur a l’entorn amb carrers de terra a
50.000 persones, inclosos els estudiants, reduint l'abocament
d'aigües pluvials a les zones de punts d'inundació preidentificats; això també protegirà la població de entrar en
contacte amb les aigües pluvials acumulades i contaminades,
millorant així la seva situació de salut pública.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Gaza

Atención primaria de salud en la zona de conflicto en el
Noreste de Siria
METGES DEL MÓN

Anual

Pressupost: 100.000,00.EUR
Descripció del projecte: El projecte s'executa en el nordest
EXTRAORDINÀRIA
de Síria, zona molt afectada pels darrers conflictes del mes
d'octubre, on moltes persones s'han hagut de desplaçar
varies vegades, on els centres sanitaris han estat objecte dels
atacs de les forces armades turques, havent de tancar alguns
centres de salut que es troben a primera línia o disminuint
considerablement els serveis disponibles i obrint-ne d'altres.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Mediterrània
Síria - Al-Hasakeh i Aleppo

Suport als refugiats i desplaçats interns víctimes de
diferents conflictes bèl·lics que viuen a Colòmbia,
Etiòpia i Kurdistan Iraquià
PALLASSOS SENSE FRONTERES

Anual

Pressupost: 51.590,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte planteja realitzar 5 gires
CONVENI
(una a Colòmbia, una a Etiòpia, i tres al Kurdistan Iraquià), en
les que es realitzaran espectacles de pallassos i pallasses
fonamentats en la comicitat i les arts del circ en diverses
localitzacions. ’acció persegueix actuar positivament en els
processos de resiliència dels infants afectats per la guerra i
per la situació de refugi. Es preveu que les activitats
beneficiaran a entre 10.000 i 12.000 persones.
La coordinació en aquests territoris es fa amb les oficines
locals de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR) que gestiona els camps de refugiats i
desplaçats en els que es realitzen els espectacles.
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Altres
Colòmbia, Etiòpia, Iraq Diversos indrets

Estimulación sensibilización de la población malnutrida
de la región Hauts-Bassin.
PALLASSOS SENSE FRONTERES

Pluriennal
Pressupost: 10.995,00.- EUR

Descripció del projecte: Reduir la incidència (morbiditat i
ORDINÀRIA
mortalitat) dela malnutrició a la regió de Hauts Bassins i
millorar el procés de recuperació dels nens ingressats s
l'Hospital Sanou Sorou de Bobo Dioulasso, capital de la regió i
segona ciutat del país
Objectiu específic 6.2: Contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o
que poden patir catàstrofes.
Zona geogràfica
Àfrica
Burkina Faso - BoboDioulasso

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

Col·laboració amb entitats

Del Raval al món: defensant drets, construint
alternatives
ASSOCIACIÓ SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE
CATALUNYA (SCI-CAT)
Descripció del projecte: El projecte “Del Raval al món: joves
defensant drets i construint alternatives” és un projecte de
continuïtat (ja es va subvencionar per al 2016-2017)pretén
dotar d’eines a la població jove de la ciutat de Barcelona per
tal que esdevingui agent actiu en la lluita contra les
desigualtats que genera el sistema capitalista i
heteropatriarcal. A la vegada, el projecte es proposa
visibilitzar la situació de vulneració de drets i llibertats que
pateixen els i les joves a nivell local i internacional, i vehicular
el canvi a través de l’apoderament de les pròpies joves com a
protagonistes de la construcció d’alternatives i processos de
construcció de pau i justícia global. La participació associativa
i els processos d’apoderament individual i col•lectiu, la
formació i anàlisi crític, les experiències vivencials i
d’intercanvi entre joves activistes locals i internacionals, la
creació de materials i recursos i la incidència política són les
eines fonamentals per aconseguir aquest apoderament. Al
mateix temps, el projecte parteix d’un anàlisi de les causes
estructurals globals de les desigualtats, i per tant, totes les
actuacions i activitats busquen un impacte tant local com
internacional.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 45.798,94.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Promovent la cultura de pau a les aules
AVALON. INICIATIVES PER LES ASSOCIACIONS
Descripció del projecte: L'objectiu fonamental del projecte
que porta per títol Gestió de conflictes: Promovent la cultura
de pau dins les aules és fomentar la cultura de la pau i no
violència en els centres educatius. El projecte preveu treballar
amb duess escoles (Marenostrum i els Porxos) amb l'alumnat
de cinquè de primària. La finalitat és que l'alumnat esdevingui
agent de transformació social i de sensibilització
proporcionat-los eines per gestionar i resoldre aquells
conflictes que es donin a l'aula o a la comunitat educativa. En
el cas de l'escola Marenostrum, hi ha també una continuïtat
d'un projecte d'aprenentatge servei de l'any anterior. El
servei previst és que l'alumnat faci d'altaveu de la tasca de
promoure una alternativa no violenta de gestió de conflictes.
Objectiu específic 7.1: Promoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 20.000,00.-EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Anual
BARCELONA CIUTAT DE PAU: Ampliant l’incidència de
l’International Peace Bureau i de la campanya GCOMS a
Barcelona el 2019
Pressupost: 40.000,00.- EUR
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS
Descripció del projecte: El projecte té com a finalitat apostar
per la consolidació de l’oficina a Barcelona de l’International
Peace Bureau (IPB), tot contribuint a posicionar encara més
Barcelona com un actor internacional clau en la defensa de la
reducció de la despesa militar a favor de la inversió social i
per la construcció d’un món en pau, a través de la campanya
Global Campaign on Military Spending (GCOMS), la principal
campanya de l’I B, que es porta a terme des de Barcelona.
D’aquesta manera, es pretén generar un debat en l’opinió
pública de la ciutadania de Barcelona i d’àmbit català, estatal i
internacional sobre els efectes perversos i els costos
d’oportunitat de la despesa militar, i advocar per un model de
defensa basat en el paradigma de la seguretat humana, en
línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030, entre d’altres.
Objectiu específic 7.1: Promoure l'educació per la pau
Zona geogràfica
Barcelona

CONVENI

Barcelona

Educació en el Lleure par a la Justícia Global
CREART
Descripció del projecte: El projecte Educació en el Lleure per
a la Justícia Global en col.laboració amb l'Escola Lliure el Sol
pretén apropar l'Educació per a la Justícia Global i l'educació
del lleure a través de l'aprenentatge servei. El projecte vol
introduir el paradigma de l'Educació per a la Justícia Global en
l'àmbit de l'associcionisme educatiu a través de formacions al
equip de claustre de l'Escola Lliure el Sol. D'una banda
l'entitat, amb la seva trajectòria en les metodologies
artístiques i a través de la metodologia socioafectiva (activa,
vivencial i que potencia la reflexió), i d'altra banda l'Escola
Lliure el Sol amb una llarga tradició pedgògica en el camp de
l'educació no formal, es proposen generar espais de reflexió
que acostin aquest àmbit a l'Educació per a la Justícia Global.
El servei es preveu que permeti fer una devolució de tots els
aprenentatges adquirits en els seminaris oferts per l'entitat
(fase d'aprenentatge) en forma de materials i recursos (que
dissenyaran i crearan les participants del projecte) per
treballar les justícies de gènere, econòmica i social i Drets
Humans en l'educació en el lleure; i l’obertura d’un debat nou
en espais compartits.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 14.998,97.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

ALIANCES PÚBLIC-PRIVADES PER L'ASSOLIMENT DE
L'AGENDA 2030
CREU ROJA
Descripció del projecte: El projecte parteix de la campanya
de sensibilització Imágenes Sin Derechos impulsada per la
Creu Roja Espanyola sobre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS). Proposa una intervenció local amb dimensió
global centrada en la sensibilització, la recerca i investigació,
la mobilització ciutadana i la incidència, amb l'objectiu de
treballar per promoure aliances entre el sector privat i les
administracions públiques locals per tal de contribuir al
compliment dels ODS. El projecte té 2 grans línies d'actuació.
La primera consisteix en un treball de sensibilització i difusió
dels ODS a 6 empreses (i als seus treballadors/es) amb seu a
Barcelona, aprofitant la relació que la Institució ja té amb
empreses sòcies i col•laboradores. Es pretén que hi hagi un
alineament dels respectius plans de responsabilitat social
corporativa (RSC) amb les metes específiques dels ODS i es
prengui consciència de la necessitat de reforçar les aliances
existents per a l’assoliment dels mateixos. La segona línia
d'actuació va dirigida a 4 Universitats catalanes presents a
Barcelona. El projecte desenvolupa accions de sensibilització i
impulsaran la recerca i la investigació entre els i les estudiants
de diferents Graus. Les dues línies d'actuació culminen amb la
celebració d'una jornada amb participants del món públic i
privat per tal de cercar un espai d’anàlisi cr tic de la realitat,
compartir experiències i visions i establir les bases de les
aliances públic-privades per a la construcció del món més just
i igualitari que ens planteja l'Agenda 2030. Les conclusions
recullen propostes específiques encaminades a la
transformació de polítiques municipals.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 17.069,19.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Barcelona Conviu. Pràctiques de Cultura de Pau i
transformació
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA UAB
Descripció del projecte: El projecte de continuitat vol seguir
investigant i generant recursos i models de referència
d'educació per la pau en el marc escolar amb mirada
comunitària, amb la intenció d'incidir en les capacitats de
transformació de conflictes, d'educació i per la pau i
construcció de convivència pacífica d'entorns urgans com
Barcelona. Barcelona Conviu actuarà a 3 centres educatius i
els sus barris de forma articulada amb els serveis d'atenció a
la comunitat i en especial amb les activitats extraescolars
esportives.
Continuïtat amb la Fundació per l'Esport i l'Educació de
Barcelona (FEEB) en la recerca i creació de materials. També
es vol renovar la web "Teixint fils d'emocions" amb les
experiències escolars del projecte, a banda de la publicació de
més articles que es publicaran al web de difusió específica del
projecte.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 29.790,00.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Benvinguda Diversitat!
FIL A L'AGULLA SCCL
Descripció del projecte: “Benvinguda diversitat, projecte
d’acompanyament en la millora de la convivència en
comunitats educatives de Barcelona” és un projecte centrat
en la sensibilització i formació del professorat de dues escoles
i un Institut-escola de diferents barris de Barcelona, i en la
millora de la convivència tant a les aules, com als claustres,
com la millora de les relacions entre families i família-escola.
Entenem que molts problemes de convivència reflecteixen
injustícies globals com el classisme, el racisme, la islamofòbia i
el masclisme. Per això proposem als centres prendre
consciència d’aquest lligam global-local fent un anàlisi de la
pròpia realitat, treballar l’enfortiment dels vincles dins la
comunitat (aules, claustre, famílies) i la posada en pràctica
d’eines concretes com els cercles de paraula i d’habilitats com
la facilitació i l’enfoc restauratiu per la gestió dels conflictes.
El projecte inclou també temps per acompanyar situacions
concretes de dificultat als centres i assessorament
individualitzat a professorat, equips directius, famílies i
menjador. s un projecte que s’ha dut a terme a diferents
escoles des de 2016 i vol impulsar anualment un punt de
trobada a Barcelona per compartir dificultats i encerts a l’hora
de lluitar contra les discriminacions a les aules i treballar per
la convivència.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Anual
Pressupost: 29.570,00.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Impulsando el Vivir Bien mediante la reflexión y la
participación
METGES DEL MÓN
Descripció del projecte: El present projecte pretén facilitar
primerament un procés participatiu amb la població de dos
contextos diferents per reflexionar al voltant del concepte de
Viure Bé i la necessitat de posar al centre de la vida a les
persones i el seu entorn. L'objectiu és d'una banda, capacitar
aquestes persones participants al que suposa el Viure Bé i de
l'altra, que aquestes mateixes persones puguin aterrar les
seves necessitats i inquietuds, segons els seus contextos i
realitats, per a portar a terme accions d'incidència política per
aconseguir una major qualitat de vida de totes les persones.
La població participant serà d'una banda de barri de Sant
Antoni de Barcelona, atesa la nostra localització, i d'altra, la
comunitat de Sant Javierito a Bolívia, com a comunitat
indígena de país d'on és originari aquest concepte i
paradigma. Aquest procés participatiu serà sistematitzat i
gravat per obtenir un material audiovisual que permeti
posteriorment:
-Realitzar un docu-web que serveixi per sensibilitzar la
societat barcelonina, boliviana, i qualsevol persona que
accedeixi a aquest sobre la necessitat d'impulsar accions a la
recerca de Viure Bé com a paradigma per aconseguir una
societat més justa i sostenible i garantir els drets humans.
-I amb la col·laboració de persones expertes i de les
conclusions extretes durant el procés participatiu, obtenir
material que permeti dissenyar i realitzar un curs on-line
dirigit a persones interessades en el Viure Bé com a
paradigma i en portar a terme processos participatius i
d'incidència política similars en els seus col·lectius, grups o
comunitats. Es pretén per tant portar a terme 3 actuacions en
2 contextos diferents i aparentment molt diferents i allunyats
per reforçar així el missatge que en una societat globalitzada
com l'actual, és indispensable prendre consciència de l'acció
local en la seva dimensió global. Considerem que totes
aquestes accions contribuiran a l'enfortiment de canvi
d'actituds i pràctiques de la població per a la transformació
social mitjançant el coneixement, anàlisi i pràctica de Viure Bé
com a model alternatiu al paradigma de desenvolupament
actual.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 26.838,02.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Pam a pam, ESS i sobirania alimentària a Barcelona
SETEM
Descripció del projecte: Es pretén seguir consolidant Pam a
Pam com una eina al servei del moviment de l'Economia
Social i Solidària (ESS) i del foment del Consum Responsable
(CR) a Barcelona. Interpel.lar a la ciutat de Barcelona en
general i alhora prioritzar la contribució a l'articulació d'un
sector específic i estratègic: l'agroecològic. Reforçar el teixit
associatiu existent, adreçant-se específicament als grups de
consum i al moviment agroecològic per tal de fomentar la
Sobirania Alimentària a la ciutat. També es vol ampliar l'abast
de l'ESS fent-ne partícips a d'altres actors de l'economia local.
Les actuacions s'estructuraran en dos blocs: Al primer el
conjunt d'activitats necessàries per seguir mantenint i
consolidant am a am com el mapa col•laboratiu de
referència entorn a l'ESS i CR (la comunitat, la comunicació i el
web. Al segon bloc el conjunt d'activitats adreçades a
l'articulació del sector agroecològic, en dues fases: el primer
any es farà el mapeig de proveïdors i proveïdores de grups de
consum i l'elaboració d'un diagnòstic. Durant el segon any se
socialitzarà la informació obtinguda amb els grups de consum,
moviment agroecològic i agents econòmics locals. Finalment
s’organitzaran trobades amb aquests actors per tal de
contribuir a l'articulació entre ells.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 46.753,94.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

Consum Crític, sobirania alimentaria i feminisme, nou
paradigma Justicia
XARXA DE CONSUM SOLIDARI - XCS
Descripció del projecte: Incidir en els moviments socials que
treballen en l’àmbit del consum cr tic, el comerç just i la
sobirania alimentària, les institucions públiques que en tenen
obligacions en l’àmbit territorial de Barcelona i la ciutadania
que exerceix un consum crític, per tal que mitjançant la
recerca, la formació, accions de sensibilització i mobilització
ciutadana, esdevinguin agents de canvi social cap a un nou
paradigma basat en la sobirania alimentària des d’una
perspectiva de gènere i basada en Drets Humans. Per a això,
el projecte considera com a eix central del treball el Dret a
una alimentació adequada, i que això passa pel respecte als
drets de les productores, per la reclamació del rol que en això
han de jugar les institucions públiques i per plantejar una
resistència reflexionada i propositiva a propostes
“d'emergència” de caràcter assistencialista que sorgeixen en
temps de crisi però que, lluny d’empoderar a la ciutadania, la
desactiva. EI projecte considera que la Sobirania Alimentària i
el Feminisme son els paradigmes que permeten enfrontar les
problemàtiques que es descriuran més endavant i que, pel
seu caire transnacional, trenca la visió del món en una estricta
divisió Nord i Sud per un altre més horitzontal i interseccional
que permet entendre la complexitat de les relacions de poder
que generen subordinació, exclusió i desigualtat a través dels
diferents eixos interseccionals d’opressió.
Objectiu específic 7.1: romoure l’educació per la pau.
Zona geogràfica
Barcelona

Pluriennal
Pressupost: 27.074,23.- EUR
ORDINÀRIA

Barcelona

SUPORT.Creació d´eines per garantir els drets de les
supervivents de l'odi
INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA - IDHC

Anual
Pressupost: 37.557,56.- EUR

Descripció del projecte: A part de l’impacte negatiu de les
ORDINÀRIA
manifestacions d’odi en la convivència per la perpetració i
normalització de jerarquies socials discriminatòries, a nivell
local i a escala global, aquestes pràctiques generen greus
afectacions físiques i psicològiques en les persones afectades
depressió, tensió, manca d’autoestima, autolimitació de la
llibertat personal, normalització de la violència patida etc.).
Aquest projecte permet desenvolupar un procés de recerca,
sensibilització i incidència sobre els mecanismes estructurals
de domini que produeixen els delictes d’odi, amb l’objectiu de
(1) elaborar una guia per la atenció integral de les persones
vulnerades per aquestes pràctiques, en el què participaran i
compartiran els seus coneixements professionals d’Europa i
Amèrica, expertes en la atenció de persones que han patit
discriminació i altres formes de violència física i simbòlica, i
2 dissenyar i presentar l’estructura d’un programa formatiu,
dirigit tant a les organitzacions de la societat civil que atenen
a les persones i col·lectius «target» dels delictes d’odi, com a
les diferents administracions públiques titulars de la obligació
de posar en marxa serveis i polítiques públiques
antidiscriminatòries a nivell de Catalunya.
La centralitat de la persona vulnerada pels delictes d’odi, aix
com la seva capacitat de ser un poderós actor polític de
transformació social, serà l’element clau i diferencial d’aquest
projecte.
Objectiu específic 7.2: Contribuir a revertir els factors que generen i reprodueixen la violència
estructural i cultural en les ciutats, i prevenir l’extremisme violent.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

QUA: Apoderant a les dones per prevenir l'extremisme
violent
NOVA CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

Pluriennal
Pressupost: 59.753,50.- EUR

Descripció del projecte: L'objectiu del projecte és fomentar
ORDINÀRIA
la cultura de la pau i la no violència a Jordània enfortint les
capacitats de la societat civil i els actors institucionals
adreçades a promoure el rol de les dones en matèria de
resolució no violenta de conflictes i la prevenció dels
extremismes violents. Per fer-ho es vol contribuir a la
implementació del Pla d'Acció Nacional de Jordània (JONAP)
dedicat a avançar en la implementació de la resolució 1325 de
les Nacions Unides en matèria de Dona, Pau i Seguretat. El
projecte vol fomentar la participació de les dones a través de:
1) L'increment del coneixement sobre bones pràctiques
internacionals en matèria de dones, pau i seguretat i
prevenció dels extremismes violents;
2) La millora de la coordinació entre la societat civil o les
autoritats locals en la formulació de polítiques públiques en
aquest sentit;
3) El reforç de les capacitats de les dones per liderar les seves
comunitats; i
4) Promoure la resiliència de dones i joves a les comunitats
mitjançant narratives alternatives als extremismes violents.
Objectiu específic 7.2: Contribuir a revertir els factors que generen i reprodueixen la violència
estructural i cultural en les ciutats, i prevenir l’extremisme violent.
Zona geogràfica
Mediterrània
Jordània - Aman, Salt, Zarga i
Ma'an

Atencion publica violencias apartadó
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Pluriennal
Pressupost: 77.174,80.- EUR

Descripció del projecte: El projecte està destinat a fer
ORDINÀRIA
prevenció i atenció de la violència a la ciutat d'Apartadó i la
regió de l'Urabá. Es tracta d'un projecte que promou els drets
humans i que ho fa a partir del diagnòstic fet amb les
autoritats públiques. Actuarà en tres àrees concretes que
corresponen també a diferents tipus de violències: prevenció
de reclutament forçat, atenció a les víctimes de
desplaçaments forçats, ajuda psicosocial a dones víctimes de
violència de gènere i nens, nenes i adolescents víctimes de
violència intrafamiliar. A més, el projecte també té previst fer
accions de reforç institucional amb unitats municipals que no
tenen un bon rendiment i que es considera que necessiten
millors eines per atendre les víctimes.
Objectiu específic 7.3: Enfortir les capacitats de les administracions municipals i les entitats
de la societat civil adreçades a l’erradicació de les violències urbanes i, en especial, la violència
de gènere.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Apartado

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

Anual
Pressupost: 45.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte a executar durant el 2019
CONVENI
sorgeix de la reflexió compartida entre totes les Societats
Nacionals participants en l’Assemblea del 2018 on es varen
identificar el conjunt de formacions i seminaris d’intercanvi
d’experiències que es reucllen en el la d’Acció 2019 del CCM
(en endavant projecte). Aquest projecte té com a objectiu
fomentar la interacció de les Societats de la Creu Roja i la
Mitja luna Roja de l’àrea del Mediterrani, promovent la
trobada i intercanvi d’experiències dels pa sos que en formen
part en àrees de treball com:
•Joventut i promoció del voluntariat
• rotecció i assistència a les persones migrants amb especial
èmfasi en “Migració i Joventut” i el “Tràfic d’essers humans”
• reparació i capacitació per a la resposta en situacions de
crisi
• romoció d’una cultura de no violència i de pau
Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de
les víctimes.
Zona geogràfica
Mediterrània
-

Pluriennal
Conveni Fons Català al Desenvolupament 2019-2020
Pressupost:
77.600,00.- EUR
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Descripció del projecte: ’objecte del present conveni és el
CONVENI
d’establir el marc de col•laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i el CCD, des d’un model de cooperació
descentralitzada i coordinada dels municipis catalans. Per
això, l’Ajuntament de Barcelona col•laborarà en el
manteniment de l’estructura tècnica i administrativa que fan
viable l’activitat del FCCD.
En el marc del pla estratègic del CCD per l’etapa en què té
vigència aquest conveni, l’Ajuntament de Barcelona té
especial interès en implicar-se en el programa de creació de
coneixement de la cooperació municipal, el que implica entre
d’altres activitats:
o ’elaboració d’anàlisi anuals sobre l’eficiència de la
cooperació descentralitzada.
o a realització d’informes d’avaluació sobre la cooperació
descentralitzada, els programes anuals i les diferents
modalitats i instruments.
o Sistematització i difusió de bones pràctiques.
o Obertura d’espais per al diàleg prenent com a base la
reflexió, les teories i les pràctiques acumulades sobre
municipalisme, migracions i desenvolupament i diplomàcia de
ciutats.
o Formació.
Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de
les víctimes.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Mujeres populares sin violencia, entretejiendo
gobernanza
INTERMÓN OXFAM

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: La proposta busca contribuir a la
ORDINÀRIA
governança local, l'erradicació de les violències contra les
dones i la construcció de cultura de pau a la ciutat de
Medellín. Aquest propòsit s'assolirà per mitjà de l'enfortiment
dels Processos Organitzatius i les capacitats d'incidència de
les dones urbanes i rurals, a instàncies de l'Administració
municipal, com a principal titular d'obligacions, en la
formulació del nou Pla de Desenvolupament Municipal 20202023, la implementació de les Polítiques Públiques d'Igualtat
de Gènere, Construcció de Pau i participació territorial, en el
context del post acord en l'àmbit nacional.
Es beneficiaran Processos Organitzatius de dones de 8
comunes i un corregiment, dones excombatents de FARC i
joves mediadors/es de les Institucions Educatives, així com a
dones i nenes víctimes o en risc de viure violències de gènere,
desenvolupant estratègies interinstitucionals de prevenció i
atenció de les violències. Es comptarà amb el compromís i
responsabilitat dels processos organitzatius de dones, en la
construcció de Plans de Governança Local i la projecció en els
seus territoris, es promourà la responsabilitat de la societat a
través d'una campanya de comunicació que permeti
visibilitzar les experiències de construcció de pau i
transformar els imaginaris de la guerra.
Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de
les víctimes.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Mujeres Jóvenes activas en el diálogo social y en la
construcción de paz
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

Pluriennal
Pressupost: 69.807,45.-EUR

Descripció del projecte: El projecte busca contribuir a
ORDINÀRIA
l'augment de capacitats de participació, incidència política i
construcció de pau, de 100 dones joves lideressis de les 1
nord-oriental, zona 2 nord-occidental i 3 centre oriental.
L'element fonamental és la creació d'una xarxa d'escoles
populars de "Dones constructores de Pau amb Justícia de
gènere". Aquesta escola desenvoluparà estratègies concretes
en els seus barris, per generar acció i reflexió crítica en 5.682
persones, utilitzant la comunicació artística i el diàleg com a
eines de transformació social. En finalitzar el projecte, les
dones joves com a titulars de drets s'hauran reconegut, i se'ls
haurà reconegut, com a interlocutores vàlides en espais
d'incidència de la ciutat de Medellín i en espais de diàleg amb
l'administració pública. El projecte també impacta en la
restauració de teixit social d'aquestes dones i del seu entorn
més directe, (100 titulars de drets) a la via de la reconciliació i
la resiliència en el marc del conflicte social i postAcord.
Objectiu específic 7.4: Augmentar les capacitats institucionals de les ciutats i de la societat
civil per a la resolució no violenta de conflictes, la mediació, la reconciliació i la reparació de
les víctimes.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Contribuyendo a la construcción de paz
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Pluriennal
Pressupost: 60.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El present projecte pretén fomentar
ORDINÀRIA
l'accés de la població de les comunes 5 i 13 de Medellín, a una
ciutat més pacífica i segura, mitjançant el suport a l'Alcaldia
de la ciutat en la implementació dels mecanismes establerts
en l'acord de pau signat entre l'Estat i les FARC-EP. Per això,
s'ha triat a treballar amb les víctimes del conflicte armat. Amb
elles
es
treballen
3
eixos
principals:
1 ’estudi de les violències. Es visibilitza, des de la justícia de
gènere, es forma i es dona a conèixer els diferents tipus de
violència que han patit els i les titulars de drets a les comunes
5 i 13 i com aquestes han estat naturalitzades per la població.
Així, es pretén canviar actituds i reduir la tolerància social cap
a
aquest
tipus
d'injustícies.
(2) Treball amb les dones i persones LGBTI+ d'aquestes
comunes per poder atendre de manera específica les
violències que han patit pel seu sexe, gènere i/o orientació
sexual. D'aquesta manera es pretén enfortir les seves
capacitats d'autoprotecció, així com la seva resiliència cap a
aquestes violències i agressions. També les enforteix amb
unes sessions de sanació que augmenten, també, les seves
resiliències. Finalment,
(3) Es dóna suport a l'execució de la Càtedra de Pau, prevista
en l'acord de Pau i el decret llei 1038, per tal de capacitar i
fomentar la convivència i la pau en les dues comunitats.
Objectiu específic 7.5: Contribuir a garantir la protecció dels grups més vulnerables contra les
violències urbanes i donar suport a les víctimes.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

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

Pluriennal
Pressupost: 77.174,79.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu
ORDINÀRIA
específic millorar l'accessibilitat als serveis públics de salut
mental i la seva capacitat institucional, per proporcionar
serveis de qualitat a la infància i la joventut a la ciutat de
Gaza. Participen tant professionals, institucions i
organitzacions, del sector sanitari, educatiu, del tercer sector,
així com les famílies, ja que són claus per a la consecució dels
resultats que planteja el projecte. Es pretenen aconseguir
quatre resultats: (1) Incrementar les capacitats per detectar,
atendre i referir casos en matèria de salut infanto-juvenil en
Atenció Primària. (2) Millorar l'abordatge comunitari de la
xarxa d'atenció a salut mental infanto-juvenil. (3) Incrementar
la capacitat dels Centres de Salut Mental per avaluar,
diagnosticar i tractar casos. (4) Incrementar el coneixement i
la conscienciació a la societat balear sobre la situació de que
viu a Gaza.
Objectiu específic 7.5: Contribuir a garantir la protecció dels grups més vulnerables contra les
violències urbanes i donar suport a les víctimes.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Gaza

Pacifistes pel Desarmament i la Desmilitarització.
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS

Anual
Pressupost: 29.966,00.- EUR

Descripció del projecte: La present actuació pretén a partir
ORDINÀRIA
de la recerca i la divulgació oferir coneixements, espais i eines
de reflexió i debat crítiques sobre els impactes negatius de
l'armamentisme i el militarisme a la nostra societat i arreu, i
les manifestacions d'aquests a la nostra societat i al nostre
territori, com són la convivència amb empreses que
produeixen armament, els recursos necessaris per a la seva
exportació, l'exaltació de la cultura de defensa o la presència
de l'exèrcit en espais no estrictament militars, fins i tot en
espais educatius i infantils. Alhora, es pretén aportar recursos
i eines per a capacitar i empoderar a la ciutadania. Amb
l'impuls de grups locals d'activistes pel desarmament i la
desmilitarització, per a passar a l‟acció i per a revertir aquesta
problemàtica que genera vulneracions de drets en les
poblacions dels països del Sud Global, especialment aquelles
que pateixen guerres i tensions, i també del Nord Global; per
a mobilitzar-se contra el militarisme i l'armamentisme des de
l'àmbit local, i incidir així en les institucions i estructures per a
avançar cap a una societat desarmada i desmilitaritzada
alineada amb els valors de la cultura de pau i la justícia global.
Objectiu específic 7.6: Promoure municipis desmilitaritzats i desarmats.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 8: Promoure la governança democràtica de les ciutats

Col·laboració amb altres ajuntaments i institucions municipals

Conveni Betlem - Urban Rehabitilitation of Beit Sahour
Road
AJUNTAMENT DE BETHLEHEM

Anual

Pressupost: 150.000,00.EUR
Descripció del projecte:
El projecte, a petició de
CONVENI
l’Ajuntament de Betlem, consisteix en la rehabilitació urbana
de 600 m del carrer Beit Sahour rd que connecta Betlem amb
la ciutat de Beit Sahour i que és una de les principals vies
d’entrada i sortida de la ciutat, tant pels ciutadans com pels
turistes que la visiten i que s’allotgen a Beit Sahour. En
l’actualitat el carrer funciona més com una carretera que com
un carrer, el que suposo un ús intensiu del cotxes privat per
manca d’espai per vianants, bicicletes i altres mitjans de
transport individuals. El projecte tècnic, treballat i acordat
entre el serveis tècnic de Betlem i de Barcelona (Direcció de
Projectes Urbans), pretén transformar aquest carretera en
una via urbana més pacificada, amb espais accessibles i
segurs pels vianants i d’altres mitjans com les bicicletes o
patins elèctrics, i una reducció de la presència i velocitat del
cotxe privat.
Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la
gestió
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Betlem

Col·laboració amb entitats

Municipios autonomos Bolivia libres de violencia
CENTRE D´ESTUDIS AMAZÒNICS - CEAM

Anual
Pressupost: 58.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Bolívia té un 40% de població que
ORDINÀRIA
són nens, nenes o adolescents i també un desenvolupament
normatiu important dels drets de la infància i l'adolescència
així com de protecció dels drets a la integritat personal. I
malgrat això, els nens, nenes i adolescents pateixen
sovintejades vulneracions de drets. Per això el projecte està
destinat a enfortir el sistema de protecció de la infància i
l'adolescència i així poder donar atenció a aquestes violències
des dels governs municipals de les ciutats de Sucre, La Paz,
Tarija i Santa Cruz. Pretén incidir en la protecció i la garantia
efectiva de l'exercici dels drets dels nens i les nenes i els
adolescents promovent polítiques públiques municipals a
aquesta població altament vulnerable (violència, tràfic i
explotació laboral infantil). El projecte parteix de l'experiència
de la generació de normativa favorable a la infància als
governs autònoms de Sucre i Chuquisaca.
Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la
gestió de les polítiques públiques municipals.
Zona geogràfica
Amèrica
Bolívia - Sucre, Sta Cruz,
Tatija La Paz

Jóvenes y gobernanza local: Fortalecimiento comunal
de jóvenes
FUNDACION CODESPA CATALUNYA

Pluriennal
Pressupost: 77.174,80.- EUR

Descripció del projecte: El projecte s'orienta a "Promoure la
ORDINÀRIA
governança democràtica local a través de l'enfortiment de les
capacitats de planificació estratègica i de incidència política
del Consell Comunal de Joves de la ciutat de Tetuán”. Es
busca continuar promovent la democràcia participativa a
nivell local, en relació a les necessitats i problemàtiques dels
joves. Diagnosticar les necessitats de la joventut local, formar
als seus representants i formalitzar en un pla d'acció els
acords.
Objectiu específic 8.1: Contribuir als processos d’enfortiment institucional i al disseny i la
gestió de les polítiques públiques municipals.
Zona geogràfica
Mediterrània
Marroc - Tetuan

Prestación de servicios de salud materno-infantil en la
Franja de Gaza para garantizar la salud de las mujeres
refugiadas de Palestina
ASSOC. COMITÉ ESPAÑOL UNRWA

Anual

Pressupost: 95.000,00.-EUR

Descripció del projecte:
'objecte d’aquest conveni és
CONVENI
establir i regular la col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i Comitè UNRWA Espanya per al desenvolupament
del projecte “ restación de servicios de salud materno-infantil
en la Franja de Gaza para garantizar la salud de las mujeres
refugiadas de alestina”, en suport a les funcions pròpies
d’atenció humanitària de la població palestina refugiada a la
Franja de Gaza.
Objectiu específic 8.2: Contribuir als processos de descentralització política, administrativa i
fiscal i a la governança multinivell.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Gaza

Anual
Participació en el Conveni Ajuntament de Barcelona ISGLOBAL 2019 Reforçant la ciutat de
Barcelona com a capital europea de recerca, translació i
innovació
Pressupost: 100.000,00.ISGLOBAL
EUR
Descripció del projecte: Les principals activitats incloses en el
CONVENI
projecte objecte de conveni són:
• Accions de desenvolupament global (cooperació
internacional al desenvolupament):
- Construir un marc de treball que permeti reforçar el rol de IS
Global com a actor clar entorn dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
- Consolidar el lideratge en tant que grup d’experts en
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
• Accions de lanificació Urbana, Medi Ambient i Salut:
- Reforçar el posicionament de la ciutat de Barcelona en
l’àmbit de la salut i el medi ambient, oferint evidència
científica i translació del coneixement sobre la relació entre la
salut i el medi ambient a la ciutat de Barcelona.
• Accions entorn al programa de radiacions:
o Realitzar un estudi de mesures de freqüències intermèdies
(FI) derivades dels comptadors elèctrics tele-gestionats
• Accions d’innovació:
- Implementar l’estratègia interna d’innovació, donant suport
a noves idees i projectes, i explorant noves àrees
estratègiques.
• Accions de comunicació externa transversal :
- Reforç de l’impacte internacional de la marca Barcelona, en
tant que un referent en recerca i innovació en salut.
- Participació en accions de divulgació en el marc del Pla de
Treball de l’Ajuntament de Barcelona.
Objectiu específic 8.2: Contribuir als processos de descentralització política, administrativa i
fiscal i a la governança multinivell.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

PLA D’ACCIÓ DEL CIDEU 2020-2021
CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO URBANO - CIDEU-

Pluriennal
Pressupost: 80.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén consolidar una
CONVENI
forma d'actuació del CIDEU que li permeti incidir
significativament en la forma de gestionar els desafiaments
urbans que enfronten les ciutats associades, implementant
accions en el terreny des del seu rol de laboratori
d'estratègies urbanes que promou la manera estratègica de
pensar i actuar, dota de capacitats i eines a les persones
responsables de la planificació, propicia l'assistència tècnica i
l'intercanvi d'experiències, i contribueix en l'atracció de
recursos per al finançament de projectes. Aquest projecte
dóna suport espec fic a l’organització, desenvolupament i
posta en marxa de les noves línies estratègiques de
l’associació, aprovades en el la Operatiu del CIDEU: Expansió
de l'abast i capacitat d'incidència de la xarxa; activació
d'assistències tècniques i recursos per a finançament de
projectes en benefici de les ciutats; ampliació de l'abast i
qualitat de l'oferta per a formació d'estrategues urbans; i
enfortiment del marc institucional per al funcionament de la
xarxa
Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.
Zona geogràfica
Amèrica
Tot Amèrica Llatina

Foment del bon govern i la ciutadania a la ciutat de
Kolda
FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA

Pluriennal
Pressupost: 76.944,80.- EUR

Descripció del projecte: El projecte permetrà consolidar els
ORDINÀRIA
assoliments i ampliar les bones pràctiques del projecte de
overnança i Ciutadania iniciat l'any 2017 amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona. 'actual proposta d'una durada de
24 mesos, es desenvoluparà a la ciutat de olda i es
concentrarà a promoure la participació ciutadana per enriquir
el funcionament de la democràcia participativa. 'estratègia
d'intervenció s'articula entorn quatre eixos d'actuació,
consensuats entre tots els actors:
1/ Dinamitzar, potenciar i apoderar les Organitzacions Civils
Ciutadanes (de 2on nivell com ara els Consells dels Barris, els
Comitès de Certificació Ciutadana o les Coalicions sectorials ,
per augmentar la seva implicació en les accions del govern
local.
2/ Augmentar els espais de concertació entre el Consell
Municipal i la societat civil per aproximar els afers públics a la
ciutadania i incrementar el seu interès i participació.
3/ omentar l’equitat entre dones i homes en el marc de la
promoció de la governança
democràtica de la ciutat: incorporant la transversalitat de
gènere a tos els àmbits de les pol tiques públiques municipals
i, treballar per la democràcia paritària real i efectiva en les
eleccions municipals del 2019
4/ Consolidació del Centre Regional de Bon overn com un
espai d’assessorament, orientació i
mediació sobre temes relatius a ciutadania i drets.
Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Kolda

Pluriennal
Casa de Encuentro de la Niñez, Adolescencia y Juventud
Pressupost:
77.174,80.- EUR
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION
Descripció del projecte: La proposta actual està concebuda
ORDINÀRIA
com una fase II del projecte "Casa de trobada d'infància,
adolescència i joventut", que està actualment en execució
amb cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta
fase afegeix valor a través de tres actuacions: (i) La
descentralització del model de "La casa" a altres barris del
municipi de Sant Salvador amb la implicació de la Casa de
convivència del govern municipal; (ii) La creació de noves
línies d'actuació com ara l'enfortiment de les capacitats
d'adolescents i joves per a la inclusió en el mercat laboral o
l'acompanyament de l'emprenedoria juvenil; (iii) Suport a les
autoritats municipals per a la definició d'una nova política
municipal i la seva implantació.
Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.
Zona geogràfica
Amèrica
El Salvador - San Salvador

Promoción de la gobernanza derecho a la salud en
Matola
METGES DEL MÓN

Pluriennal
Pressupost: 70.590,27.- EUR

Descripció del projecte: El projecte promou la Governança
ORDINÀRIA
en salut a través d'un enfocament integral de drets, amb
especial atenció als Drets Sexuals i Reproductius des d'una
perspectiva de gènere i interculturalitat considerant:
- L'Estat i les seves institucions locals com a responsables de
garantir el Dret a la salut de la ciutadania. En aquest sentit, el
projecte realitzarà un enfortiment institucional a
l'Ajuntament de Matola, així com el SDSMAS (Servicio Distrital
de Salud, Mujer y Acción Social) de Matola per a garantir
l'eficàcia dels espais de governança i els mecanismes per a la
participació, com són els comitès de gestió de les unitats
sanitàries i els pressupostos participatius municipals. .
- A la ciutadania com a titular de drets, enfortint tant les
estructures comunitàries com les lidereses existents als
barris, promovent la mobilització ciutadana i en especial, la
participació de les dones en els espais de salut.
Objectiu específic 8.3: Impulsar la gestió democràtica de les ciutats, fonamentada en la
participació ciutadana en els processos de planificació de polítiques urbanes.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Matola

Anual
Quota participació en el FCCD 2019
Pressupost:
25.000,00.- UR
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Descripció del projecte:
Quota anual d’acord amb
GEST. PROGRAMES
l’Assemblea eneral de Socis
Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les
xarxes internacionals de ciutats.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Conveni Grup de Treball GCLU - CIB 2019
VNG INTERNACIONAL

Anual
Pressupost: 10.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El Grup de Treball sobre Cooperació
CONVENI
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.
• roporcionar 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 de Local Authority SDG
Reporting, i la reunió anual es farà a Viena, i de la mà de la
Associació de Municipis Austríacs.
Objectiu específic 8.4: Promoure un paper més actiu i influent de les ciutats i les metròpolis
en el sistema global de presa de decisions, mitjançant una participació forta i activa en les
xarxes internacionals de ciutats.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Objectiu Estratègic 9: Promoure el dret a la ciutat

Col·laboració amb entitats

Habitat 3 Chamanculo C
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES

Pluriennal
Pressupost: 77.174,80.- EUR

Descripció del projecte: Defensar un accés no discriminatori
ORDINÀRIA
a la ciutat i als serveis i oportunitats que ofereix evitant que
es reforci un model d'expansió urbà poc sostenible i desigual
en què les famílies amb menys recursos es veuen expulsades
a la perifèria. S'aborda el dret a la ciutat: a través de la
reducció dels conflictes derivats d'una tinença insegura de la
terra; i a través de la implementació d'un mètode de 6 passos
per assolir el títol de Duat (la tinença segura de la terra)
mitjançant el planejament participatiu.
Objectiu específic 9.1: 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

Desarrollo del compostaje mediante la implantación de
mejoras
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE
FRONTERES

Anual
Pressupost: 80.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte actual se centra
ORDINÀRIA
principalment en la gestió resilient dels residus orgànics en la
ciutat de Maputo de manera integral, abastant més barris de
"l'anell verd", com és el Districte de Kamuvucuane,
aconseguint així una major cobertura i contribuint al seu
desenvolupament mitjançant la implantació de millores en
l'àmbit tècnic, social i mediambiental en els processos de
generació de compost recolzats en la comunicació social i
amb enfocament de gènere.
Després de dos anys treballant en compostatge, primer amb
un projecte pilot a través de la creació del primer centre de
compostatge de KaMaxaquene i després amb la realització
d'una rèplica a major escala en aquest districte promovent
per primera vegada la comercialització del compost, enguany
pretén fer un pas més en estabilitzar els processos de
producció i comercialització d'abonament orgànic integrant la
perspectiva de gènere de manera integral. Es desenvoluparan
els mecanismes de comercialització del compost a mercats de
Maputo i s'enfortiran les capacitats de les dones agricultores
de la zona per a la gestió del compostatge. A més, es
promourà l'enfortiment institucional dels moviments
associatius i del municipi de Maputo en la gestió de residu
orgànic. Les actuacions i intervencions estan coordinades amb
la Direcció Municipal de Salubritat de la ciutat i
l'Administració del Districte de Kamuvucuane, així com amb
les microempreses de recollida primària. Alhora, cadascuna
de les intervencions té un enfocament clarament feminista
que reivindica la posició sociopolítica, econòmica i cultural de
la dona, considerant-se la base del desenvolupament inclusiu
i humà.
Totes les accions es duran a terme a través d'accions de
sensibilització i donant gran importància a la comunicació. A
través de l'enfortiment institucional de la Ràdio Comunitària
de Maxaquene amb implicació del municipi, com a eina
d'incidència i de visibilitat, multiplicant l'impacte generat per
aquest projecte.
Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Com vivim? Convivint: per una escola i un món
sostenible
FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA

Anual
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Es un projecte adreçat a l'alumnat,
ORDINÀRIA
professorat i famílies de tres centres educatius de Barcelona.
L'objectiu és formar una ciutadania crítica amb les actituds
discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el
medi, capaç d'identificar-les i que generi propostes de
transformació en els projectes de convivència del centre,
l'entorn local i mundial.
A través de l'acció es vol:
(a) promoure la formació, reflexió i transformació
d'estratègies de resolució assertiva en el centre gràcies al
treball de competències personals i interpersonals i la
generació d'espais mixtos.
(b) fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat
global des del centre al barri per sensibilitzar la ciutadania a
través de l'art en espais públics i la difusió en mitjans locals.
(c) compartir les experiències entre: comunitats educatives,
universitat (GREM UB) i xarxes de cooperació i educació (CRP,
Ahead, Ajuntament, Lafede.cat) per generar aprenentatges,
major coordinació i incidència en les polítiques educatives i
socials, com els plans de formació de professorat.
Per assolir aquests objectius es fan formacions participatives,
de recerca, artístiques i socioemocionals sobre la cultura de
pau i la sostenibilitat econòmica i social global durant dos
anys. La sol.licitud representa la segona fase de Mobilització
social i incidència social i política.
Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Transformación de Centro Histórico La Habana hacia
una movilidad sostenible
MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA
LLIBERTAT - MPDL

Pluriennal
Pressupost: 59.962,00.-EUR

Descripció del projecte: Amb aquesta intervenció es
ORDINÀRIA
contribuirà a millorar les condicions d'habitabilitat del Centre
Històric de l'Havana a través de la prestació d'un servei públic
de transport ciclista. L'objectiu que es persegueix és
promoure l'accés a un model públic de transport ecològic,
segur i inclusiu enfortint el sistema de mobilitat ciclista en el
Centre Històric de l'Havana.
Es vetllarà així pel compliment dels drets ambientals de la
població del municipi proporcionant unes millors condicions
d'accessibilitat a la ciutat per a la població en general, i amb
especial atenció en els següents grups subjectes de dret:
majors de 65 anys, adolescents, dones i persones amb
capacitats diferenciades.
Per a això, es treballarà juntament amb titulars d'obligacions
com la Direcció del Pla Mestre del Centre Històric o la Direcció
General de Transport per millorar les condicions del Sistema
Públic de Bicicletes Ha 'Bici. A més el projecte treballarà al
costat dels titulars de responsabilitats com l'Espai A +
Adolescents o la Universitat de Sant Gerónimo per promoure
entre la població pràctiques de mobilitat més responsables
amb l'entorn.
Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme.
Zona geogràfica
Amèrica
Cuba – ’Havana

La lluita pel dret a la ciutat i la defensa dels DESCA a la
Barcelona global
OBSERVATORI DESC

Pluriennal
Pressupost: 38.108,45.- EUR

Descripció del projecte: Aquest és un projecte per defensar
ORDINÀRIA
el dret a la ciutat (DaC) i els drets econòmics, socials, culturals
i ambientals (DESCA) als municipis. En un context de
vulnerabilitat post-crisi, amb un fort component de gènere,
els DESCA a les ciutats globals com Barcelona es veuen
amenaçats de forma severa per l’entrada de fons d’inversió i
dinàmiques especulatives, que suposen un atac al DaC.
Identificant indicadors de garantia del DaC amb les noves
agendes i els ODS i documentant vulneracions amb relats de
vida volem ajudar a entendre l’embat de la lògica
mercantilista als municipis. Mitjançant la publicació
d’aquestes recerques, formacions, debats, articles a premsa i
una obra de teatre es donarà a conèixer a la ciutadania,
estudiants, administracions públiques i activistes quines són
les causes de la tensió entre ciutats mercaderia i ciutats per
viure-hi, aportant eines jurídico-tècniques per la defensa del
DaC. Per exemple, potenciant la mobilització amb campanyes
com la Iniciativa Ciutadana Europea o la trobada de la
Plataforma Global pel DaC en ocasió del FSM. La incidència
política, en forma de lobby i litigi estratègic, és indispensable
a nivell estatal i internacional per adoptar normes protectores
del DaC i els DESCA. Només front comú entre ciutadania
organitzada i enxarxada a nivell internacional, en contacte
amb organismes de Nacions Unides, juntament amb poders
públics de les ciutats pot respondre a les dinàmiques de
pèrdua de drets.
Objectiu específic 9.1: Impulsar ciutats sostenibles, equitatives i inclusives, que integrin els
principis de l’economia social i solidària, l’ecologia i el feminisme.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

TRANS-MET Metodologies transnacionals de reducció
de danys
ASOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

Anual
Pressupost: 51.982,01.- EUR

Descripció del projecte: El Programa de Cooperació en Ciutat
ORDINÀRIA
Específica 2017 de l'Ajuntament va realitzar una contribució
per tal de millorar els processos d'atenció social de les
poblacions en risc d'exclusió social i vulnerabilitat extrema
amb problemàtiques associades al consum de drogues a les
ciutats de Medellín (Colòmbia) i Barcelona (Espanya) a través
d'assistències tècniques per a l'intercanvi de metodologies
comunitàries i el foment del diàleg horitzontal tècnic i
sociocomunitari entre les entitats que gestionen aquests
processos en els dos territoris. Fruit d'aquests projectes es
van elaborar dues Guies, contextualitzades a la realitat de
cada ciutat, orientades a una implementació efectiva de
metodologies de reducció de danys i abordatges comunitaris
amb un fort component de governança.
El present projecte pretén impulsar una implementació
efectiva de les dues Guies de metodologies sobre reducció de
danys i abordatges comunitaris. Una posant l'èmfasi en el
desplegament de la reducció de danys en població molt
vulnerable que habita al carrer en el cas de Medellín, i l'altre
el desplegament de metodologies comunitàries des de serveis
d'atenció i context territorial per al foment de la inclusió
social de persones consumidores de drogues en el cas de
Barcelona. El projecte aporta els suports d'assessoria tècnica,
implementació, seguiment, i monitoratge per a fer efectiu un
treball d'inclusió social i promoció de la salut en poblacions
d'alta vulnerabilitat.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Amèrica
Colòmbia - Medellín

Patrimonio Educa: Rehabilitación de la Escuela
Mendive, Habana Vieja, Cuba
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - ACPP

Pluriennal
Pressupost: 55.996,53.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén col•laborar en el
ORDINÀRIA
desenvolupament escolar integral de la infància a La Habana
Vieja, a més i a més, vol contribuir a la rehabilitació, gestió i
valorització del patrimoni cultural del Centro Històric de la
Habana. Aquesta iniciativa complementa las acciones de
cooperació entre la OHcH i l’Ajuntament de Barcelona a
l’escola primària: “Rafael Mar a de Mendive”, immoble d’alt
valor patrimonial i històric.
Objectiu específic 9.2: 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

Compost i Educació Ambiental MAPUTO
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE
FRONTERES

Anual
Pressupost: 75.000,00.-EUR

Descripció del projecte: En aquest projecte es proposen dues
EXTRAORDINÀRIA
vessants de treball interdependents al llarg de tota l'execució:
compostatge i educació ambiental. Amb la primera, es
contribuirà a la millora de la gestió del residu orgànic al Jardí
Botànic Tunduru. Un procés de reciclatge permetrà l'obtenció
d'una nova matèria primera per a l'enriquiment dels sòls, el
compost. Amb la segona, es promourà la millora de les
capacitats institucionals a través d'un cicle de formació dirigit
a l'equip de jardí. Al seu torn, es fomentar la responsabilitat
ambiental entre la ciutadania de Maputo a través d'activitats
de sensibilització. Aquestes tindran com a escenari clau una
sèrie d'emplaçaments dins el jardí que seran objecte de
millores estructurals durant la intervenció.
La intervenció pilot proposada augmentarà la capacitat dels
titulars de drets (Ajuntament de Maputo, la seva direcció de
gestió de residus i de Parcs i Jardins i els seus treballadors )
per millorar la gestió dels residus del Parc de Tunduru,
millorar la qualitat i la quantitat de producció de compost, i
preparar i formar el personal del parc per posar en marxa la
primera Aula Ambiental Municipal de la ciutat de Maputo. La
intervenció proposada compleix els objectius estratègics de la
Ciutat de Maputo per la millora de la gestió de residus als
parcs municipals, i l’impuls a de la ciutat com a instrument
d’educació ciutadana. El projecte proporciona una solució
sostenible i aplicable a d’altres instal•lacions municipals en la
gestió dels residus de la poda i la generació de compost per
cobrir les necessitats municipals i com a instrument
d’educació.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat
urbana, l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Exercici real del dret a la salut a Jourd El Aala Bhamdoun, Líban.
ASSOCIACIÓ CATALUNYA LÍBAN

Pluriennal
Pressupost: 77.174,80.- EUR

Descripció del projecte: La present proposta buscar afavorir
ORDINÀRIA
la cohesió social i la justícia a nivell local a la regió de Jourd El
Aala - Bhamdoun , Mont Líban, Líban , generant un vincle
entre equitat i salut , on mitjançant un enfocament integral
(comunitari i social) es busqui garantir l´exercici real al dret a
la salut de la població més vulnerable en la regió i millorar els
nivells de participació i democràcia comunitària entre tota la
població, amb especial incidència en la generació de
capacitats dels Titulars de Drets, Responsabilitats i
Obligacions (TD, TR i TO). Directament es busca:
1- Millorar l´accés a serveis bàsics com la salut individual i
comunitària, treballant sobre 5 de les dimensions que
conformen el Dret a la Salut.
2- Generar informació i educació en Salut social i comunitària
, especialment dirigida a TD ( dones i nenes/nens) per tal de
garantir el coneixement dels seus drets i, per tant, el seu
exercici, així com afavorir millors nivells de salut i per tant ,
també afavorir nous models de desenvolupament humà
sostenible.
3- Enfortir i treballar per millorar la participació democràtica, i
col•laboració entre TO i TR amb els TD, per tal de garantir les
seves obligacions i responsabilitats en el desenvolupament
social i comunitari de les poblacions a les que rendeixen
comptes, i afavorir polítiques locals i mesures concretes que
afavoreixin una gestió comunitària de la salut i els factors que
la determinen.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat
urbana, l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Mediterrània
Líban - Regió Municipal de
Jourd El Aala-Bhamdoun
(agrupa 9 municipis)

Crida'm pel nom! Donar identitat legal i drets als
nounats de Maputo
COMUNITAT DE SANT EGIDI

Anual
Pressupost: 56.306,91.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té per objectiu reforçar la
ORDINÀRIA
defensa dels drets humans i especialment el dret dels
nounats a tenir un nom, identitat legal i nacionalitat
inscrivint-los en el registre civil.
La CSE i DREAM donen suport a la Direcció Nacional i a la
Direcció Provincial del Registre i Notariat del Ministeri de
Justícia en els seus esforços per reforçar l'oferta d'oficines de
registre de la ciutat de Maputo, bo i fomentant la inscripció
en el registre als centres sanitaris immediatament després del
naixement, tal com preveu la legislació moçambiquesa.
Contribueixen al reforçament administratiu i la col·laboració
entre el Ministeri de Justícia i Sanitat, bo i reforçant l'oferta
de serveis neonatals.
La contribució a les activitats d'inscripció en el registre a tres
hospitals de Maputo (Hospital General, Hospital General de
Malavane i Hospital de Polana Caniço) consistirà en: coordinar
les activitats, oferir formació al personal del registre civil i al
personal sanitari; impulsar activitats de sensibilització de les
mares que donen a llum i que vacunen els seus fills; ajudar a
tramitar la inscripció en el registre civil i l'expedició gratuïta
dels certificats. Les dades del registre civil s'informatitzaran i
se'n fomentarà l'ús per part del Ministeri de Justícia i de
l'Institut Nacional d'Estadística.
Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Pluriennal
Facilitando acceso servicios integrales de salud primaria
6 comunidades FDG
Pressupost: 71.231,60.- EUR
CREU ROJA
Descripció del projecte: La proposta, de 24 mesos, facilitarà
ORDINÀRIA
l'accés a serveis integrals de salut primària de la població de
Gaza en un context de crisis humanitària crònica motivat per
més de 10 anys de bloqueig israelià sobre la Franja, les
conseqüències de les tres darreres guerres (2008/09-20122014) així com les repercussions de la falta de reconciliació
intra-palestina. Es contribuirà a millorar l'estat de benestar,
salut de la població i a enfortir la resiliència. L'acció es
desenvoluparà en les comunitats de Khan Younis Est, Dir El
Balah, Mawasy, Al Amal, Tel el Hawa i Jabalia i beneficiarà a
130.000 persones. Unes 110.000 persones rebran serveis
clínics facilitats des dels 4 Centres d'Atenció Primària (CAP) de
Salut de la MLRP a la FdG. Aquests centres seran reforçats
(amb subministraments i equipaments) garantitzant serveis
interromputs. S'establirà una xarxa a nivell comunitari, de
voluntaris/es i membres de la comunitat que permetrà la
participació activa de la població en la gestió de la salut amb
incidència en la salut preventiva, contribuint les seves accions
a la conseqüent disminució de factors de risc. Aquesta xarxa
permetrà la creació de comités comunitaris de sensibilització,
la mobilització de la població abarcant tant a la comunitat en
general com específicament als centres escolars.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Franja de Gaza

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Pluriennal
Pressupost: 76.238,37.- EUR

Descripció del projecte: La present proposta es presenta com
ORDINÀRIA
a continuació del projecte "Contribució a la gestió sostenible
dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal)", finançat per
l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016, i dona continuïtat a les
línies de treball conjunt amb la Universitat Gaston Berger i
l’ON Món-3 sobre els drets a l’aigua i sanejament a Saint
Louis. El projecte incidirà en aquests drets mitjançant
l'enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats
i la promoció de models innovadors i ecològics de sanejament
a través de les escoles. a zona d’intervenció són els nuclis
periurbans de la ciutat de Saint Louis. Per assolir els objectius
proposats:
- (a) es realitzaran 4 cursos de capacitació a Saint Louis:
governança, models de gestió de l'aigua en context urbà i
periurbà, gestió d'inundacions, aigua-higiene-sanejament i
qualitat, gestió de fangs i un seminari a Dakar sobre les
tecnologies ecològiques de sanejament
- b s’implementaran dues depuradores tecnologia de zones
humides constru des, testada a nivell pilot a l’U B a la
primera fase) a dues escoles públiques primàries, que serviran
de model de sanejament ecològic descentralitzat per zones
periurbanes. Finalment es realitzarà un programa de
sensibilització en aigua-higiene-sanejament a les dues escoles
d’intervenció."
Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal - Saint Louis

Desarrollo de las capacidades de gestión de las aguas
pluviales. Gaza
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Pluriennal
Pressupost: 77.174,80.- EUR

Descripció del projecte: El projecte busca reforçar les
ORDINÀRIA
capacitats de les entitats públiques i de les comunitats locals
en matèria de gestió efectiva dels desbordaments per aigües
pluvials amb la finalitat de reduir l'impacte dels desastres
naturals, millorar la sostenibilitat a llarg termini de l'aqüífer i
assegurar la bona salut dels residents en les zones inundades
de la Governació de Gaza. Per tal d'aconseguir-ho, ACF
ajudarà l'Autoritat Palestina de l'Aigua (PWA) i el Municipi de
aza M en la instal•lació de sistemes urbans de drenatge
d'aigües pluvials per a recollir l'aigua de les teulades dels
edificis i reutilitzar-la per a la irrigació de les zones recreatives
adjacents, descarregant l'escorrentia a l'aqüífer per infiltració.
Els beneficiaris d'aquesta acció seran els edificis adjacents a
Barcelona Park, a la ciutat de Gaza, la identificació d'aquests
es durà a terme en col•laboració amb el Municipi de aza. a
intervenció proposada s'ajusta a l'estratègia sobre aigua i
aigües residuals de la PWA per recollir i desviar l'aigua de
pluja a l'aqüífer amb la finalitat de millorar la seva qualitat; i
s'ajusta a la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) en
respecte a la reducció del risc d'inundació per aigua de pluja i
al desenvolupament sostenible de tots els recursos hídicrs
(convencionals i no convencionals, compartits i endògens). El
projecte reduirà les escorrenties d'aigües pluvials en les zones
inundades, millorarà la qualitat de l'aigua extreta de l'aqüífer i
protegirà a uns 8.400 habitants dels riscos associats al
contacte amb les aigües pluvials (potencialment)
contaminades.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Gaza

Mejora de la preparación y la respuesta ante
emergencias. Gaza
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE

Pluriennal
Pressupost: 71.233,80.- EUR

Descripció del projecte: El projecte busca reforçar les
ORDINÀRIA
capacitats del proveïdor del servei i de les comunitats locals a
fi de reduir l'impacte dels desastres naturals, millorar la
sostenibilitat a llarg termini de l'aqüífer subterrani i assegurar
la bona salut dels residents a les zones propenses a patir
inundacions a la Franja de Gaza. Aquestes intervencions
reduiran l'impacte de les emergències a les zones objectiu i
garantiran que la població pugui seguir vivint de forma
segura. Acció contra la Fam (ACF) recolzarà el
desenvolupament d'un Pla de Preparació davant
d'Emergències (EPP), que utilitzarà el Municipi de Gaza (MG)
en la seva Planificació de la Resposta a Emergències. ACF
aportarà capacitació tècnica al MG, que compta amb 674,571
habitants, i construirà dos sistemes de drenatge d'aigües
pluvials a les zones identificades propenses a patir
inundacions a la ciutat de Gaza, com part de les intervencions
en matèria d'EPP del municipi. Les infraestructures
construïdes s'entregaran al MG al finalitzar el projecte. La
intervenció que es proposa suposarà una millora en la
capacitat del MG de respondre a emergències i de prestar
millors serveis a 45,000 persones, mitjançant la reducció de
les escorrenties d'aigües pluvials en dues zones propenses a
patir inundacions. Igualment, es protegirà a la població del
contacte amb les aigües pluvials acumulades contaminades i
com a conseqüència, es millorarà l'estat de salut pública. Les
dues zones objectiu s’identificaran gràcies al mapa de
zonificació d'inundacions creat per ACF durant l'avaluació
d'inundacions en curs a les Governacions del Nord i de Gaza,
amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona del 2017,
com a part de l'estratègia de preparació davant
d'emergències del MG. Aquest estudi acabarà el Setembre de
2018.
Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat
urbana, l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Mediterrània
Territoris Palestins Ocupats Gaza

Programa para la transformación del sistema de
escuelas nocturnas de Mumbai
FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION

Pluriennal
Pressupost: 62.489,46.- EUR

Descripció del projecte: A l'Índia viuen al voltant de 447
ORDINÀRIA
milions de menors, es tracta del país amb major població
infantil i juvenil. Malgrat el creixement econòmic, la
desigualtat és creixent.
Una problemàtica és l'escolarització d'aquests menors i
adolescents. A Mumbai, aproximadament 18.625 menors no
estan escolaritzats. Amb l'objectiu de millorar aquests nivells,
s'ha instaurat un sistema d'escoles nocturnes que compta
amb 150 a Mumbai. S'atenen prop de 20.000 estudiants entre
15 i 25 anys. aquestes escoles estan organitzades i
sustentades per diferents organismes no governamentals i
governamentals. Per mitjà del projecte, Educo juntament
amb Masoom beneficiaran a 7 Escoles Nocturnes per
contribuir a que les nenes, nens i adolescents exerceixin la
seva dret a una educació de qualitat en les Escoles Nocturnes
de Maharashtra.
Beneficiarà 566 beneficiàries directes, 812 indirectes. I les
accions s'articulen en:
-Contribuir i promoure la implementació de les polítiques
públiques que assegurin i garanteixin l'accés a una educació
de qualitat, amb focus en els programes educatius
de 7 Escoles Nocturnes a Maharashtra.
-Millorar la creació d'espais educatius inclusius que assegurin
l'accés i la qualitat de l'educació secundària per 537
estudiants en 7 Escoles Nocturnes de Mumbai.
Objectiu específic 9.2: Promoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Altres
Índia - Mumbai

Activisme i defensa del dret a la salut a la ciutat de
Maputo
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Pluriennal
Pressupost: 59.846,04.- EUR

Descripció del projecte: El projecte potencia la col·laboració
ORDINÀRIA
de les organitzacions de la societat civil i moviments socials
per augmentar el coneixement, posicionament ideològic i
incidència política en defensa del Dret a la Salut a Maputo,
des d'una visió basada en els Determinants Socials de la Salut,
com a principals elements que expliquen les desigualtats
sociosanitàries de la ciutat.
Es promou formació específica mitjançant la implementació
de la primera Escola d'Activisme en Salut, amb un component
innovador d'activisme digital. L'ús de plataformes de
comunicació digital és un mitjà fonamental per promoure la
participació ciutadana, en el procés d'influència i presa de
decisions en polítiques de la salut i els seus determinants,
especialment la relació entre les desigualtats de gènere i la
salut.
La intervenció se centra al municipi, on es treballarà amb la
societat civil, moviments socials nacionals i internacionals,
universitats, centres de recerca i el mateix Consell Municipal ,
fomentant la coordinació a plataformes per la defensa del
Dret a la Salut i la Comissió de Determinants Socials de la
Salut, espai intersectorial impulsat per medicusmundi i el
CMM al 2018, que pretén convertir-se en un fòrum
articipatiu pel disseny i implementació de les polítiques
públiques de salut.
Objectiu específic 9.2: romoure el dret a l’accés i subministrament de serveis públics bàsics
com l’aigua i el sanejament, la gestió de residus, el transport públic i la mobilitat urbana,
l’educació, la salut i l’habitatge.
Zona geogràfica
Àfrica
Moçambic - Maputo

Promover el valor público del dialogo intercultural para
la cohesión social
FUNDACIO INTERARTS

Anual
Pressupost: 56.309,92.- EUR

Descripció del projecte: El projecte té com a objectiu crear
ORDINÀRIA
noves oportunitats i mobilitzar als actors clau per a promoure
el diàleg intercultural i la diversitat cultural en les zones
urbanes i periurbanes d'Àfrica com a motors de la inclusió
social i el desenvolupament humà sostenible.
En aquest
sentit, el projecte assumeix el desafiament plantejat per
l'Unió Africana i la seva visió per a 2063 per a "una Àfrica
integrada, pròspera i pacífica, impulsada pels seus propis
ciutadans i que representa una força dinàmica en l'àmbit
internacional". Per tal d'aconseguir l'esmentat, el projecte
porta a terme una àmplia gamma d'activitats que inclouen el
suport a projectes innovadors en el terreny amb l'objectiu de
desenvolupar espais segurs i neutrals per al diàleg
intercultural, impulsar la ciutadania activa i les relacions
intercomunitàries, la capacitació i el desenvolupament de
capacitats d'operadors culturals, autoritats públiques i
mediadors culturals, la constitució de xarxes i la diversitat
cultural per al desenvolupament humà sostenible.
Objectiu específic 9.3: Promoure espais urbans que garanteixin la seguretat pública i la
convivència pacífica, solidària i intercultural.
Zona geogràfica
Àfrica
Senegal, Zimbabwe - Dakar,
Harare

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

Col·laboració amb entitats

Aigua és Vida. Incorporació i Aplicació dels Drets
Humans a la Contractació
ALTERNATIVA, INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES

Pluriennal
Pressupost: 36.563,97.- EUR

Descripció del projecte: El projecte vol enfortir la coherència
ORDINÀRIA
de polítiques mitjançant la incorporació i aplicació dels Drets
humans, en clàusules socials a la compra pública, a través
d’un cas paradigmàtic d’extraterritorialitat que permeti
establir procediments comuns d’actuació i indicadors de
seguiment i que pugui ser un model transferible al conjunt de
polítiques públiques i contractació i adaptable a altres
contextos específics. Es centrarà en l'aplicació en el cas de
l'empresa ACS a Guatemala que viola Drets humans i
ambientals i Drets Col.lectius dels Pobles indígenes ratificats a
nivell internacional.
Fases del projecte: 1) determinar marc normatiu i
jurisprudència existent; recollir indicadors d’impacte,
documentar el cas d’aplicació, definir clàusules especifiques i
proposar un procediment d’aplicació. 2 procés participatiu
amb l’equip municipal, presentar l’informe previ, revisar i
adaptar la proposta preliminar per la seva aprovació. 3)
aplicar el lec aprovat en base a l’estudi de cas, recollint
indicadors de seguiment, i sistematitzant el procés en una
guia operativa. 4) concertar amb organitzacions socials,
realitzar una campanya de comunicació i fer transferència a
tècnics/ques municipals i institucional.
Objectiu específic 10.1: romoure la coherència de pol tiques al si de l’Ajuntament en totes
les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les pol tiques
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Desarmem les nostres institucions, de la banca armada
a la banca ètica II
CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS

Pluriennal
Pressupost: 39.999,44.- EUR

Descripció del projecte: Els bancs, els fons de pensions i les
ORDINÀRIA
asseguradores fan possible mantenir nivells elevats
d'armamentisme al món en col·laborar amb el complex
militar-industrial i de seguretat, garantint vies de finançament
pel desenvolupament de l'activitat militar i armamentista.
Aquest actors, tenen un paper rellevant en contribuir a
proveir armament a llocs en situació de conflicte armat, amb
la qual cosa es generen diversitat de violències i de vulneració
de drets de les poblacions de tot el món.
El projecte pretén, arran d‟una tasca de recerca i divulgació,
destapar de manera rigorosa els vincles entre les principals
entitats financeres espanyoles i internacionals, la producció i
exportació d‟armes i el negoci de la guerra, i les seves
relacions indirectes amb actors del govern municipal i
supramunicipal (Diputació de Bcn i Generalitat de Catalunya) i
altres (empreses, consumidors, societat civil, universitats
públiques, ciutadania en el seu conjunt), per a una
conscienciació i denuncia del grau de responsabilitat de cada
actor en aquest mecanisme que forma parte del cicle
econòmic militar, que té un impacte directe sobre les
poblacions del Sur Global.
Aquesta tasca de generació de consciència crítica està
encaminada al desenvolupament d‟accions de mobilització
social i incidència política per generar canvis en les pràctiques
financeres i d'assegurançes de la ciutadania, les
administracions i institucions públiques de la ciutat de
Barcelona, apel·lant al principi de coherència de polítiques,
per a una cultura de pau efectiva a la nostra societat i una
justícia global, avançant cap a unes finances ètiques.
Objectiu específic 10.1: Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament en totes
les seves dimensions vertical, horitzontal, temporal i global , reforçar l’aparell institucional i
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les pol tiques
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Projectes de justícia global als districtes
DISTRICTES PROJECTES SENSIBILITZACIÓ

Anual
Pressupost: 90.494,75.- EUR

Descripció del projecte: Suport a les accions de justícia global
i cooperació als districtes impulsades per la pròpia
administració o per les entitats vinculades al territori.
Objectiu específic 10.1: romoure la coherència de pol tiques al si de l’Ajuntament en totes
les seves dimensions vertical, horitzontal, temporal i global , reforçar l’aparell institucional i
ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Pluriennal
Desmuntant el negoci de l'ocupació en les conflictes del
Sàhara i Palestina
Pressupost: 46.837,27.- EUR
ASS. INT. SOLIDARITAT I COOP. SUDS
Descripció del projecte: El projecte pretén promoure una
ORDINÀRIA
ciutadania en Barcelona compromesa amb la defensa drets
humans i el fi de l'ocupació en Palestina i Sàhara Occidental a
través de la recerca, sensibilització i incidència política. Per a
això s'usarà com eines ciutadanes de monitoreig dos
observatoris actius i consolidats com són l’Observatori
Empreses i Drets Humans ODHE i l’Observatori
SHOCKMONITOR . Tots dos tenen l'objectiu de seguir sent una
font rigorosa d'informació i denúncia sobre els impactis i
responsabilitat dels empreses transnacionals en la vulneració
dels Drets Humans, amb especial atenció en aquelles
empreses que perpetuen l'espoli dels recursos naturals del
Sàhara o es beneficien de la repressió i l'apartheid palestí
amb la presència d'empreses de seguretat privada. Es crearan
sinèrgies i nous canals de col•laboració amb els moviments
de solidaritat amb el Sàhara i Palestina, organitzacions
juvenils, i organitzacions civils de base que han treballat
històricament en la temàtica. Es reforçarà l’eix d’investigació
amb la creació d’un directori que doni resposta a la demanda
creixent d’informació de la societat civil i institucions
publiques.
Apostar per una articulació amb una xarxa d’investigadors i
periodistes amb presència de dones a les zones d’estudi
(Sàhara i Palestina). Finalment posar especial atenció en com
millorar la interlocució amb mitjans de comunicació,
construint un relat del context i del conflicte que fugi dels
sensacionalismes i estereotips, construint un relat que pugui
calar en l'opinió pública i trencar els cercles endogàmics de
autoconsum de informació, denuncia i incidència.
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa
o amb les quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Desmuntant arquitectura impunitat de les ETNs d'aigua
i energia
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE
FRONTERES

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte: El projecte vol contribuir a la
ORDINÀRIA
denúncia dels impactes de les empreses transnacionals (ETNs)
d’aigua i energia que operen a Barcelona i al sud lobal tot
lluitant contra l’arquitectura de la impunitat d’aquestes
empreses per tal de millorar la coherència de les polítiques
públiques d’aigua i energia a favor de la just cia global. er
fer-ho es realitzen i presenten dues recerques sobre els
impactes d’ETNs al Nord i Sud global, una sobre la
privatització d’aigua i energia i l’altre sobre ETNs que
abasteixen la ciutat de Barcelona. a realització d’un fòrum
d’afectades per ETNs a Barcelona i una publicació sobre el
Fòrum. També es treballa com les polítiques públiques de
comerç de la UE poden afectar les d’aigua i energia, amb una
formació i treballant en xarxes. El segon any dels projecte es
participarà al òrum Alternatiu Mundial de l’Aigua on es
presentaran els casos estudiats en el projecte i es farà una
campanya comunicativa sobre el mateix. Aquests casos
també es donaran a conèixer a través de les xarxes
internacionals en les quals es participa.
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les
quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

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

Pluriennal
Pressupost: 38.606,15.- EUR

Descripció del projecte: La proposta que presenta Creart i
ORDINÀRIA
Rosa Sensat en agrupació pretén promoure l’educació
transformadora entre diferents agents educatius del Districte
de Ciutat Vella: d’una banda, dins de l’educació reglada, les
escoles de primària (Cervantes i Parc de la Ciutadella); en
l’educació no reglada el Casal Infantil i ranja òtic ati
Llimona), i altres organitzacions que treballen a través de
l’experiència art stica. Conjuntament es construeix un procés
que ajudi a treballar amb educadors i infants en processos
d’equitat i just cia global, crear espais de confluència i
complementarietat que fomenti l’anàlisi cr tica dels infants
del seu entorn i que ens permeti posar la mirada en el
concepte de “ciutadania global”, reconèixer les
interdependències global-local i el nostre paper en tots dos
àmbits.
El programa consta de quatre pilars bàsics sobre els quals se
sostenta:
a) El primer consta de formació mitjançant una metodologia
participativa que Creart donarà d’una banda al professorat de
les escoles i als educadors/es del casal infantil; i de l’altra,
tallers als infants de 5 a 11 anys. A més, es crearà una maleta
pedagògica per als centres.
b) A banda, el programa preveu dotar els centres de recursos
per tal que puguin aprofundir en la matèria s’elabora una
maleta de recursos pesagògics creada per l’Associació de
Mestres Rosa Sensat que es posa a la seva disposició a través
del CRP de Ciutat Vella; s’ofereix un lot de llibres a les escoles
i al casal, i s’elabora un llibre que recull la sistematització de
l’experiència .
c) A més, el programa preveu obrir espais de trobada i
interacció entre professionals de l’educació transformadora
provinents de diferents àmbits.
d) Per últim, el programa preveu una part més comunitària
mitjançant la participació dels infants en l’entorn mitjançant
una exposició interescolar amb els materials creats durant els
tallers del primer any, i una intervenció art stica a l’espai
públic fruit del procés del segon any.
Objectiu específic 10.2: Promoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les
quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

En la Recerca del Desenvolupament, descobrint
projectes de transformació
ESCOLA LLIURE EL SOL

Pluriennal
Pressupost: 44.168,32.- EUR

Descripció del projecte: Es presenta la VIII edició del projecte
ORDINÀRIA
“En la Recerca del Desenvolupament”, que treballa en
l’assessorament de treballs de recerca de batxillerat, el suport
a projectes de directors/es i memòries de monitors/es de
lleure vinculats a temàtiques de pau, drets humans i
transformació social. Mitjançant el projecte es vol fomentar
l’EpJ cr tica i transformadora a la comunitat educativa
barcelonina, en els àmbits formal i no formal, per apoderar
ambdós col•lectius com agents de canvi i contribuir a formar
una ciutadania global implicada en el procés de transformació
social.
El projecte va orientat directament a l’alumnat de
batxillerat dels instituts on treballen els monitors/es i
directors/es dels cursos d’educació en el lleure. Són
beneficiaris indirectes la resta d’alumnes dels instituts i dels
cursos, el professorat dels centres i el claustre de l’Escola el
Sol. També en són beneficiaris indirectes diferents projectes
associatius juvenils localitzats al districte de Ciutat Vella, on se
centra l’acció comunitària d’aquesta edició.
’aprenentatge que promou la nostra intervenció vol
modificar consciència i conducta d’individus i grups a través
de sensibilització, formació, recerca i mobilització social.
Després de cinc edicions d’experiència conjunta entre AC i
l’Escola liure el Sol es presenta una proposta que
aprofundeix en el treball comunitari iniciat en la darrera
edició i que fa més complementaris els recorreguts d’ambdós
àmbits centrant-se, en aquesta edició, en la dimensió social
del programa, que aprofundirà en la descoberta de projectes
juvenils amb una marcada vocació de transformació social i el
valor de promoure la participació proactiva dels i les joves en
el territori on viuen per tal de construir societats més lliures i
democràticament més madures.
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa
o amb les quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Recerca per a la ciutadania global. Programa de suport
al treball de batxillerat Pla de treball 2019
FUNDACIO SOLIDARITAT UB - FSUB

Anual
Pressupost: 53.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Específicament es preveu posar al
CONVENI
servei dels instituts de secundària i facultats de la UB
participants en el projecte l’accés i utilització del Centre de
Recursos en Drets Humans d’aquesta direcció. Concretament
es preveuen visites dels estudiants al Centre de Recursos en
drets humans i accés a l’alumnat i estudiants universitaris
com a espai de referència on poden respondre a consultes
dels estudiants (bibliografia, entrevista o altres consultes)
Aquest conveni persegueix l’establiment d’una fórmula de
col•laboració per a l’organització i creació de propostes
orientades a impulsar la participació ciutadana en iniciatives
adreçades al coneixement, la valorització i defensa dels Drets
Humans, la Cultura de Pau i el Diàleg Intercultural.
Es defineix que la implementació d’aquesta col•laboració
tindrà quatre l nies d’actuació:
•
Suport als instituts públics per assolir recerques que
eduquin en drets humans: Taller de recerca pels drets
humans; assessorament de treballs de recerca a batxillerat;
coordinació amb els centres i el professorat tutor de les
recerques; exposicions col.lectives “investiguem per canviar el
món”
• Formació del professorat en recerca per la ciutadania
global: tallers de centre
• Desplegament curricular de l’educació per a la ciutadania
global; assessoraments, grups de treball, integració a la
convocatòria unificada de programes 2019/2020 del Consorci
d’Educació de Barcelona; confecció i divulgació de propostes
de recerca-servei per a la justícia global
• Comunicació de la recerca per a la justícia global: exposició
itinerant “ a crisi del refugi”; XIV remi de recerca per a la
pau de la UB; publicació de recursos de recerca formativa en
Just cia lobal; col•laboració amb altres agents educatius
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les
quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

La governança econòmica de la ciutat en clau drets
socials i justícia global
OBSERVATORI DESC

Pluriennal
Pressupost: 27.919,38.- EUR

Descripció del projecte: Els poders públics municipals poden
ORDINÀRIA
incidir, i incideixen en l‟economia, les condicions de vida de
les persones i els drets socials en 4 o més camps, àmbits o
dimensions estratègiques d‟acció que tenen impactes en clau
de in/justícia econòmica, ambiental i de gènere. Camps en el
que les polítiques públiques i público-privades no sempre
responen a una lògica de coherències en contextos
d‟acumulació i fragmentació social, productiva i organitzativa
(privada i pública). Malgrat els límits, els ens locals tenen
marges per incidir en camps clau. Per exemple, en l'àmbit
distributiu i productiu 1 a través de la promoció d‟unes o
altres infraestructures logístiques i econòmiques. En l'àmbit
de l'abastiment i subministre de necessitats que no pot
produir ara, però sí condicionar social, ambiental i
econòmicament l'oferta a través d‟instruments com la
contractació pública (2). En l'àmbit redistributiu (3)
determinant criteris i condicions econòmiques d‟accés sovint
dispars) a béns, ajudes fiscals i serveis com l'habitatge públic,
les escoles bressol, la tarificació social en drets bàsics com el
transport, etc que afecten a drets i condicions econòmiques
de vida de les persones. I (4) en l'àmbit de la provisió serveis
de cobertura de drets socials: a través de la seva
mercantilització o desmercantilització mitjançant la
constitució d‟operadors públics, remunicipalitzacions i altres
mecanismes público-cooperatius
Aquest projecte aborda En Què, Qui i Com operen les entitats
públiques i municipals sobre la governança econòmica de la
ciutat en clau de drets i coherència de polítiques en relació a
la justícia econòmica i ambiental dins i fora de la ciutats. A
través d‟actuacions de recerca i estudis de cas, intercanvi de
saber per crear eines de canvi, comunicació per sensibilitzar i
enxarxament imprescindible en 4 àmbits d'incidència
municipal en l'economia i els seus impactes sobre els drets
humans, els drets socials, econòmics i ambientals.
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les
quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Accions per una sobirania energètica amb justícia
global a Barcelona
XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA
GLOBALITZACIÓ - ODG

Pluriennal
Pressupost: 26.853,94.- EUR

Descripció del projecte: El projecte pretén situar Barcelona
ORDINÀRIA
com a referent de processos que aportin a la sobirania
energètica a través d'una transició de l'actual model
contaminant i fòssil, i la recerca de finançament per aquest
canvi. Es parteix de l'anàlisi crítica realitzada durant els últims
cinc anys per l’Observatori del Deute en la lobalització
(ODG, en endavant) i de la Xarxa per la sobirania energètica
Xse, en endavant en l’àmbit dels impactes del model
energètic sobre les persones i el medi ambient; com el cas del
deute il•leg tim en projectes com són el Castor, el Midcat i el
Southern Gas Corridor, grans megainfraestructures que
s'ubiquen i obtenen l'energia de països del Sud i el Nord
global.
Aquesta anàlisi serà l'inici per a l’organització, coordinació i
mobilització necessària per generar mecanismes que
contribueixin al control i presa de decisions ciutadana sobre
els recursos energètics, el que forma part de de la
transformació del model, així com de la recerca de com
finançar la seva transició. Per assolir aquest objectiu, el
projecte se centra en treballar amb agents de la ciutat de
Barcelona, de Catalunya i Internacionals, responsables
polítics/ques i personal tècnic municipal, organitzacions
sindicals, entitats ecologistes i socials, població afectada per
pobresa energètica i el conjunt de la ciutadania. Les
actuacions del projecte es concreten en quatre dimensions:
(1) elaboració, publicació i difusió de recerques; (2) formació
de col•lectius; 3 mobilització i incidència; 4 campanyes de
comunicació i sensibilització, que es realitzaran
paral•lelament i 5 treball d’enxarxament.
Objectiu específic 10.2: romoure la coherència de l’acció en favor de la just cia global de les
diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa
o amb les quals col·labora.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Incidint pels DDHH dones davant la impunitat de les
grans empreses
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Aquest projecte té com objectiu que
ORDINÀRIA
les administracions barcelonines i catalanes es comprometin
a elaborar normativa i polítiques públiques davant la
vulneració de drets humans per part de les grans empreses,
especialment en les compres i contractació externa de serveis
de les mateixes administracions.
Es parteix de la perspectiva de gènere i les propostes
metodològiques feministes, normalment absents en la
identificació dels drets vulnerats, per tal de reforçar
l’argumentari i potenciar la incidència en la defensa dels drets
humans. Es treballa a partir de tres potes d’actuació: i la
creació i difusió d’una metodologia feminista per recollir
informació i analitzar els casos de vulneracions de drets
humans per part de les empreses transnacionals, (ii) la creació
d’una eina feminista de control i seguiment d’empreses
catalanes que vulneren drets humans per reforçar la capacitat
d’incidència de la ciutadania barcelonina i catalana i iii la
interlocució, diàleg i pressió als organismes públics
barcelonins, catalans i internacionals per a la generació de
mecanismes de control de les empreses en termes de DDHH i
de drets de les dones.
Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor
de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJ impulsades per la ciutadania
barcelonina.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

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

Pluriennal
Pressupost: 30.000,00.- EUR

Descripció del projecte: Contribuir a la garantia dels drets
ORDINÀRIA
sexuals i reproductius a nivell local i global a través de: 1)
Impulsar processos de Mobilització ciutadana i incidència
pública i política; 2) Impulsar processos de Formació informal
processos d’apoderament individual i col•lectiu feminista a
joves de Barcelona) i 3) Impulsar accions de Sensibilització.
A través de la implementació de tres àrees estratègiques
complementàries entre sí: 1. Oferir a la ciutadania la
possibilitat d'iniciar processos de denúncia de vulneracions
dels seus drets sexuals i reproductius que permeti la seva
reparació aix com la implementació d’accions d’incidència
pol tica local i internacional i de sensibilització amb l’objectiu
de transformar creences, comportaments, pràctiques i
polítiques; 2. Impulsar i acompanyar processos
d’apoderament individual i col•lectiu a la població jove de
Barcelona perquè esdevinguin agents de canvi, definint i
liderant accions d’incidència pol tica internacional al sistema
multilateral de drets humans i 3. Estratègia d’incidència
política i Mobilització ciutadana per assolir el Dret Europeu a
l’Avortament de les dones europees a través de processos
d’incidència pol tica al parlament europeu i a través de la
generació de pressa de consciencia i de sororitat de les dones
europees.
Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor
de la just cia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJ impulsades per la ciutadania
barcelonina
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Avaluar per transformar el món
EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA)

Pluriennal
Pressupost: 37.634,50.- EUR

Descripció del projecte: Amb aquest projecte es vol
ORDINÀRIA
aprofundir en la concreció d’una proposta d’avaluació
coherent amb els continguts d’aprenentatge i l’enfocament
didàctic – metodològic del model curricular elaborat en marc
del programa Competències i EpD, i sustentat en el que
anomenem Competències per Transformar el Món.
Es realitza un seminari per reflexionar i concretar formes
d’avaluar l’EpD centrades no només en l’assoliment de
continguts d’aprenentatge i en la capacitat de transferència i
aplicació a diferents contextos (centre educatiu, entorn
familiar, comunitat), sinó també en com les competències
adquirides contribueixen a transformar aquests contextos.
Com a resultat del procés formatiu i reflexiu s’elaboren alguns
criteris i instruments útils per valorar el canvi d’actituds i la
transformació de l’entorn i la seva contribució a la Justícia
Global
Es publiquen els resultats a la Guia Competències i EpD,
vinculant-los amb els continguts d’aprenentatge propis d’EpD
i amb els continguts del curr culum d’educació obligatòria, de
manera que serviran d’orientació i de suport al professorat
per avaluar l’aprenentatge de competències, en concordança
amb els ordenaments d’avaluació competencial Ordre
ENS/164/2016, de 14 de juny i Ordre ENS/108/2018, de 4 de
juliol, per les quals es determinen el procediments, els
documents i els requisits formals del procés d’avaluació en
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria,
respectivament , des d’una mirada transformadora. Com en
altres fases del programa Competències i EpD, aquesta última
fase dirigirà el seu esforç a comptar amb eines pràctiques i
útils alineades al treball diari del professorat
Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor
de la just cia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJ impulsades per la ciutadania
barcelonina.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Emergència climàtica 2030: acció local, compromís
global i ecofeminista
ENTREPOBLES

Pluriennal
Pressupost: 37.012,56.- EUR

Descripció del projecte: L'objectiu és fer que sectors socials
ORDINÀRIA
clau focalitzats de Barcelona esdevinguin actors protagonistes
promovent respostes adequades a l’emergència climàtica. Es
pretén: i contribuir a la capacitat cr tica i l’apoderament
social per millorar la responsabilitat global i la coherència de
polítiques a la ciutat, aprofundint més per assolir reduccions
dràstiques d’emissions pel 2030 i ii enfortir l’aliança entre
moviments pel clima emergents a Barcelona, connectats
internacionalment, per crear una força local amb capacitat
d’incidència tenint com referència les propostes del
document “ a Metròpolis de Barcelona cap a la Just cia
climàtica”.
a intervenció s’estructura en dos eixos segons el públic
objectiu: 1) Accions de comunicació social, adreçades a públic
més general, mostrant la gravetat del problema, les
alternatives necessàries, amb visió local/global i 2) Accions de
suport a moviments pel clima de Barcelona, joves, estudiants,
ecofeministes i entitats ciutadanes en la seva tasca
d'incidència local i en relació a plataformes internacionals des
dels ecofeminismes
Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor
de la just cia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJ impulsades per la ciutadania
barcelonina.
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Educació per a la justícia global: transferir i trasnformar
des e la Universitat
FUNDACIO AUTÒNOMA SOLIDÀRIA - FAS

Pluriennal
Pressupost: 43.000,00.- EUR

Descripció del projecte: En aquest nou conveni, es vol
CONVENI
mantenir el rol de la FAS com a impulsora del canvi envers la
just cia global i l’agenda 2030 a la UAB i com a punt focal per
a promoure el desplegament d’actuacions que vinculin
l’activitat acadèmica de la UAB amb les necessitats i els reptes
de la societat.
Per fer-ho, es treballen les dimensions global i local. Si, els
ODS i la Justícia Global ofereixen la visió global (causes i
conseqüències de fenòmens a escala mundial), les
metodologies com l’Aprenentatge servei permet treballar
des d’una dimensió local arrelament i implicació en el
territori en clau de canvi social). En aquest treball glocal la
FAS té un rol privilegiat, ja que té la capacitat i la missió de
connectar aquestes dues dimensions i la nova fase de l’ESDU
és un bon instrument per a combinar-les.
Es basa en una forta estratègia de treball en xarxa que
mobilitza un gran nombre d’agents: equips de govern,
facultats, professorat, estudiants, oficines de cooperació,
entitats i administració pública. Els processos iniciats han
permès incorporar de manera estable en l’oferta formativa de
la UAB part de les actuacions del projecte per tal que sigui la
mateixa Universitat qui n’assumeixi les futures edicions i
garantir així el seu efecte multiplicador sobre nous grups de
professorat i de generacions d’estudiants. En l’esfera
catalana, s’han facilitat espais de trobada entre actors
universitaris i socials per al disseny conjunt de metes i
propostes concretes i, de manera prioritària, s’han generat
mecanismes d’incidència política i institucional.
Objectiu específic 10.4: Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor
de la just cia global mitjançant el suport a actuacions d’EpJ impulsades per la ciutadania
barcelonina
Zona geogràfica
Barcelona
Barcelona

Despeses funcionament programa 2019
DESPESES FUNCIONAMENT PROGRAMA 2019

Anual
Pressupost: 594.072,48.EUR

Descripció del projecte: Despeses de funcionament
Zona geogràfica

Barcelona

Barcelona

