
16 300.000,00 €

6 300.000,00 €

ÀREA

ÀREA

ÀREA

IMPORT SUBVENCIÓ 55.800,00 €

PAÍS Índia ÀSIA

ENTITAT EXECUTORA Fundació Vicente Ferrer

PRESSUPOST TOTAL 205.020,71 €

TÍTOL DEL PROJECTE

Accés i parofitament sostenible dels recursos hídrics de 195 famíies agricultores d'Andrah 

Pradesh

ANY 2012

SECTOR Agricultura 

PRESSUPOST TOTAL 75.583,02 €

IMPORT SUBVENCIÓ 56.100,00 €

SINOPSI El projecte vol millorar les condicions de vida de la comunitat beneficiària mitjançant la

millora del sistema d’aigua de la comunitat (que garanteixi l’abastiment d’aigua potable a 60

famílies) i l’enfortiment de l’organització comunitària en la seva capacitat de gestió de l’aigua.

SECTOR Aigua i sanejament

PAÍS Guatemala AMÈRICA CENTRAL

ENTITAT EXECUTORA Fundació Musol

SINOPSI El projecte vol enfortir el teixit social de base per tal de dotar a la comunitat dels instruments

necessaris per promoure i exigir un model de desenvolupament sostenible. Aquest procés

anirà acompanyat de formació en tècniques agrícoles menys agressives pel medi i d’altres que

permetin fer front als efectes presents i futurs del canvi climàtic. S’incidirà també en l’equitat

de gènere a través de la sensibilització i també mitjançant l’enfortiment de les associacions i

els lideratges femenins. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Mejora del sistema de agua potable del caserío Vistaa Hermosa Aldea de San Isidor Ixcolochil, 

municipio de San Antoni Sacatepéquez, departamento de San Marcos, Guatemala

ANY 2012

PRESSUPOST TOTAL 120.600,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 60.000,00 €

ANY 2012

SECTOR Gènere

PAÍS El Salvador AMÈRICA CENTRAL

CONVOCATÒRIA 2012

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE

Promoción de un modelo de desarrollo sustentable para el logro de la equidad de género  y la 

adaptación al cambio climático

ENTITAT EXECUTORA Associació Entrepobles



ÀREA

ÀREA

ÀREAPAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

ENTITAT EXECUTORA Fundació Intermón Oxfam

TÍTOL DEL PROJECTE

Justicia de génere parar los drechos en crisis de las mujeres, niños y niñas colombianas 

afectadas por el conflicto armado (Fase III)

ANY 2012

SECTOR Pau

PRESSUPOST TOTAL 128.634,78 €

IMPORT SUBVENCIÓ 25.600,00 €

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. 

SECTOR Pau

PAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

ENTITAT EXECUTORA Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria - FISC

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

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

campesinas e indígenas en resistencia - Colombia"

ANY 2012

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 240.953,99 €

IMPORT SUBVENCIÓ 55.200,00 €

ANY 2012

SECTOR Medi ambient

PAÍS Equador AMÈRICA CENTRAL

SINOPSI El projecte té l’objectiu de millorar l’accés i l’aprofitament dels recursos naturals de forma

regular i sostenible, per part de les famílies agricultores de les castes desfavorides del districte

d’Anantapur i Kurnool. Es preveu la reahabilitació de 3 antics embassaments de tres

comunitats rurals i la implantació d’un sistema de reg eficient a 491,27 acres pertanyents a 94

families. 

TÍTOL DEL PROJECTE Promoción y defensa de los derechos ambientales en la Provincia de Orellana (Fase III)



IMPORT SUBVENCIÓ 47.300,00 €

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. En aquesta tercera fase, el projecte vol fer visible el problema de la violència

sexual contra les nenes.

PRESSUPOST TOTAL 80.000,00 €


