
17 410.023,46 €

11 429.926,74 €
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CONVOCATÒRIA 2011

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE

Construcción de una propuesta alternativa de educación y derecho propio en comunidades 

campesinas en resistencia

SINOPSI Suport al procés d’autonomia de les comunitats camperoles de resistència a través de la

Universidad Campesina de Resistencia mitjançant: l’elaboració d’una proposta pedagògica

alternativa que garanteixi la seva autonomia i el respecte a la seva cultura i costums; la

construcció d’un sistema col•lectiu de justícia i regulació i la generació de mecanismes de

reconeixement davant la societat civil. 

ENTITAT EXECUTORA Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria - FISC

* s'afegeix remanent de EPD 

19,903,28€

ANY 2011

SECTOR Pau

PAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

TÍTOL DEL PROJECTE

Reivindicación de los derechos de la niñez desaparecida a consecuencia del conflicto armado 

en El Salvador

ANY 2011

PRESSUPOST TOTAL 128.634,78 €

IMPORT SUBVENCIÓ 59.999,57 €

PRESSUPOST TOTAL 84.268,52 €

IMPORT SUBVENCIÓ 58.680,00 €

SINOPSI El projecte pretén contribuir a impulsar els processos d’accés a justícia i reparació dels nens i

nenes víctimes de desaparició forçada i les seves famílies mitjançant accions jurídiques i

d’incidència pública per fomentar que les institucions pertinents (Fiscalia General de la

República i Sistema Interamericà de Drets Humans) portin endavant processos d’investigació

per determinar la ubicació dels nens i nenes desapareguts durant el conflicte armat així com

els responsables.

SECTOR Pau

PAÍS El Salvador AMÈRICA CENTRAL

ENTITAT EXECUTORA Associació Entrepobles

PAÍS Equador AMÈRICA DEL SUD

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 241.066,06 €

TÍTOL DEL PROJECTE Promoción y defensa de los derechos ambientales en la provincia de Orellana (fase II)

ANY 2011

SECTOR Medi ambient

IMPORT SUBVENCIÓ 57.817,86 €



ÀREA

ÀREA

ÀREA

ANY Mans Unides

SECTOR Agricultura 

PAÍS Bolívia AMÈRICA DEL SUD

SINOPSI El projecte vol enfortir la societat civil afectada pels impactes negatius de la indústria

extractiva del petroli mitjançant un procés de sensibilització, formació i assessoria jurídica per

a l’exigibilitat dels drets ambientals. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Mejora de las oportunidades productivas, comerciales, asociativas y medioambientales en el 

municipio de Tomina, Chuquisaca (Bolívia)

SINOPSI El projecte té com a objectiu millorar la sobirania alimentaria i la generació d’ingressos a 16

comunitats del Municipi de Tomina mitjançant: el desenvolupament d’alternatives

productives mitjançant la millora i diversificació de cultius, el desenvolupament de cadenes

productives i la posada en marxa de microempreses agrícoles i no agrícoles; un sistema

integral per a l’obtenció i gestió de recursos hídrics i forestals; i la generació d’associació,

concertació i comercialització pera las petits productors i el municipi. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Optimització de l'ús dels recursos hídrics mitjançant la promoció del reg per aspersió al 

districte d'Anantapur, Índia

ANY 2011

SECTOR Agricultura

ENTITAT EXECUTORA Mans Unides

PRESSUPOST TOTAL 678.707,51 €

IMPORT SUBVENCIÓ 44.274,60 €

PAÍS 0 AMÈRICA CENTRAL

ENTITAT EXECUTORA Fundació Pau i Solidaritat CCOO

PRESSUPOST TOTAL 253.444,61 €

PAÍS Índia ÀSIA

ENTITAT EXECUTORA Fundació Vicente Ferrer

TÍTOL DEL PROJECTE

Suport a les estratègies de les organitzacions sindicals centreamericanes pera  al'assoliment 

dels objectius de l'OIT (segon any)

ANY 2011

SECTOR Drets Humans

PRESSUPOST TOTAL 69.902,80 €

IMPORT SUBVENCIÓ 52.566,91 €

SINOPSI El projecte proposa la millora de l’agricultura mitjançant la implementació de sistemes de reg

que incrementaran qualitativament i quantitativa la qualitat dels productes, afavoriran la

millora dels ingressos de la població rural. 

IMPORT SUBVENCIÓ 14.980,00 €
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ANY 2011

SECTOR Medi ambient

PAÍS 0 0

SINOPSI El projecte vol contribuir a assolir el compliment de la normativa establerta per l’Organització

Internacional del Treball i la comunitat internacional plasmada al programa Treball Digne

mitjançant l’enfortiment del teixit sindical: protecció i aplicació dels Drets Humans Laborals,

increment de les capacitats tècniques i la formació dels treballadors en matèria de drets i

deures, millora de l’autosostenibilitat dels moviments sindicals. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Construcción de políticas municipales medioambientales bajo un enfoque democrático y 

participativo en el municipio de Concepción Chiquirichapa

SINOPSI El projecte pretén elaborar polítiques municipals mediambientals mitjançant un procés

d’enfortiment municipal i de participació comunitària.  

TÍTOL DEL PROJECTE

Construcció de pau i desenvolupamet a través d'una assistència sanitària, formació i 

apoderament que vetllin per l'equitat de gènere a la Costa d'Ivori

ANY 2011

ENTITAT EXECUTORA Fundació Musol

PRESSUPOST TOTAL 78.560,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 50.581,80 €

PRESSUPOST TOTAL 186.980,07 €

IMPORT SUBVENCIÓ 7.024,41 €

SINOPSI El projectes vol contribuir a millorar les condicions de vida de la població de Bouaké,

principalment de les dones a través de diferents línies de treball: atenció sanitària, educació i

alfabetització, formació orientada a l’equitat de gènere, atenció psicològica, enfortiment de

l’associacionisme i promoció d’alternatives de generació d’ingressos.

SECTOR Pau

PAÍS Costa d'Ivori ÀFRICA SUBSAHARIANA

ENTITAT EXECUTORA Fundació Akwaba

PAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

ENTITAT EXECUTORA Fundació Intermón Oxfam

PRESSUPOST TOTAL 80.000,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE Justícia de gènere per als drets en crisi de les dones colombianes afectades pel conflcite armat

ANY 2011

SECTOR Pau

IMPORT SUBVENCIÓ 47.720,43 €

SINOPSI El projecte pretén fer visible la violència que les dones pateixen a Colòmbia, en el marc de la

Campanya violacions i altres violències, treguin el meu cos de la guerra. Es centre en la

incidència a nivell nacional i internacional així com en el suport directe a les víctimes de la

violència sexual. 
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ANY 2011

SECTOR Educació

PAÍS 0 0

TÍTOL DEL PROJECTE

Comunitats i escoles pel benestar (CEBES) Educació pertinent que promou l'afirmació cultural 

del poble kukama kukamiria

SINOPSI El projecte sota la concepció de Comunitats i Escoles pel Benestar CEBES, es fonamenta en el

treball participatiu en xarxes. Es busca: millorar aprenentatges, millorar l’acompliment docent, 

afirmar la identitat cultural, recuperar la llengua, coneixements i tecnologies, garantir igualtat

d’oportunitats d’homes i dones, desenvolupar relacions interculturals i capacitats per

implementar projectes productius. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Millorar les condicions socieducatives de les 556 persones que conformen la comunitat 

educativa de l'escola Ibn Khaldoun

ANY 2011

ENTITAT EXECUTORA Fundació Proide

PRESSUPOST TOTAL 61.210,26 €

IMPORT SUBVENCIÓ 17.991,64 €

PRESSUPOST TOTAL 80.477,18 €

IMPORT SUBVENCIÓ 18.289,52 €

SINOPSI El projecte proposa la millora de les infraestructures bàsiques de l’escola mitjançant la

construcció i equipament d’una aula i l’equipament d’una sala multimèdia ja construïda. 

SECTOR Educació

PAÍS Marroc MAGREB

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau


