
14 300.000,00 €

7 300.000,00 €

ÀREA

ÀREA

ÀREA

Equador AMÈRICA DEL SUD

TÍTOL DEL PROJECTE

Empoderamiento a las mujeres y a las organizaciones sociales en zonas de conflictos 

socioambientales para el fortalecimiento de una democracia basada en el buen vivir, Perú

ANY 2013

Perú AMÈRICA DEL SUD

IMPORT SUBVENCIÓ 10.300,00 €

PAÍS

ENTITAT EXECUTORA Creu Roja Tarragona

PRESSUPOST TOTAL 167.679,02 €

Equador AMÈRICA DEL SUD

TÍTOL DEL PROJECTE Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels camperosl de la vall del riu Yacuambi, Equador 

ANY 2013

SECTOR Agricultura 

PRESSUPOST TOTAL 127.165,28 €

IMPORT SUBVENCIÓ 53.500,00 €

SINOPSI El projecte busca enfortir el moviment de dones al Perú des de l’organització, la formació i

capacitació de dones líders i a través d’un treball d’incidència a nivell local i nacional, amb

especial incidència en zones de conflictes socioambientals. Les beneficiàries són 370 dones

líders d’organitzacions locals de tres regions del país.

SECTOR Gènere

PAÍS

ENTITAT EXECUTORA Associació Entrepobles

SINOPSI El projecte té com objectiu disminuir el risc ambiental de la societat civil de la província

d’Orellana a través d’enfortir les capacitats tècniques per a la defensa i promoció dels drets a

l’ambient, la naturalesa i els serveis bàsics. Es treballen accions a curt termini (assessorament

tècnic, patrocini legal ambiental) amb la finalitat de mitigar els impactes negatius actuals del

es activitats extractives, i accions a llarg termini com l’assessorament, formació, investigació i

enfortiment institucional per la planificació de la gestió ambiental i els serveis bàsics. 

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 170.543,06 €

IMPORT SUBVENCIÓ 60.000,00 €

ANY 2013

SECTOR Aigua i sanejament

PAÍS

CONVOCATÒRIA 2013

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE

Fortalecimiento de las capacidades de Gestión Ambiental y Servicios Básicos en el ámbito rural 

de la Provincia de Orellana, Ecuador



ÀREA

ÀREA

ÀREAPAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

TÍTOL DEL PROJECTE

Reconstrucció del a memòria històrica del poble indígena Nasa del nord del Cauca en el marc 

del conflicte armat colombià, des d'una perspectiva ètnica, de gènere i gneració, Colòmbia

ANY 2013

SECTOR Pau

PRESSUPOST TOTAL 82.690,37 €

IMPORT SUBVENCIÓ 48.700,00 €

SINOPSI El projecte pretén proporcionar sistemes de reg per aspersió a 350 famílies agricultores de 17

comunitats rurals de les regions de Kadiri i Uravakonda al districte d’Anantapur, que

possibilitin la millora i l’optimització de l’ús dels recursos hídrics en una extensió de 1.171

acres, és a dir, la seva gestió eficient, per poder pal•liar la dependència de l’agricultura, de les

condicions climatològiques adverses i de l’escassetat dels recursos hídrics. 

SECTOR Agricultura 

PAÍS

ENTITAT EXECUTORA Fundació Vicente Ferrer

Índia ÀSIA

SINOPSI El projecte pretén millorar l’ús, consum i provisió d’aigua potable del Caserío de Tierra Blanca

mitjançant tres línies de treball: la millora de la infraestructura del sistema d’aigua,

l’enfortiment de l’Organització Comunitària i Municipal per a la gestió del servei d’aigua

potable i la promoció d’una consciència comunitària favorable a l’ús i administració adequada

de l’aigua. El projecte beneficiarà directament a 119 famílies (714 persones).

TÍTOL DEL PROJECTE

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

d'Anantapur, Índia 

ANY 2013

ENTITAT EXECUTORA Fundació Musol

PRESSUPOST TOTAL 84.646,26 €

IMPORT SUBVENCIÓ 49.800,00 €

ANY 2013

SECTOR Aigua i sanejament

PAÍS Guatemala AMÈRICA CENTRAL

SINOPSI El projecte pretén millorar la vida dels camperols mitjançant la implementació d’espais de

capacitació comunitaris (vivers agroforestals) per millorar les tècniques i espècies de cultiu i

aplicar els coneixements sobre cultius ecològics orgànics millorats (cafè, cacau i cítrics) i

sistemes agroforestal a les seves terres. El projecte també inclou la preparació per a riscos

ambientals. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Mejora del Servicio de agua potable en el Caserio Tierra Blanca, Municipio Palo Gordo, 

Departamento de San Marcos, Guatemala



ÀREA

SINOPSI El projecte pretén garantir els drets de veritat, justícia i reparació per a les víctimes de

violència sexual en context del conflicte armat, mitjançant la incidència política i social a nivell

nacional i internacional, l’estudi i recopilació de dades i l’enfortiment de les organitzacions de

dones i drets humans per a l’exigibilitat dels seus drets. La proposta és la continuació de la

campanya Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra, finançada per

l’Ajuntament en convocatòria (2012, 2011 i 2010).

ENTITAT EXECUTORA Fundació Intermón Oxfam

PRESSUPOST TOTAL 80.000,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 46.850,00 €

ANY 2013

SECTOR Pau

PAÍS Colòmbia AMÈRICA DEL SUD

IMPORT SUBVENCIÓ 30.850,00 €

SINOPSI El projecte respon a la necessitat de contrastar la memòria hegemònica que han construït els

sectors dominants i armats del país, que han imposat la seva pròpia versió de la història i la

memòria, marginant els pobles indígenes. S’inclou la constitució d’un grup de memòria

històrica, la posada en marxa d’un pla de formació, la investigació de casos de violència sobre

el poble Nasa i l’elaboració d’una proposta estratègica de construcció de la memòria històrica. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Justícia de Gènere per als Drets en Crisi de les dones, nens i nenes colombianes afectades pel 

conflicte armat (Fase IV), Colòmbia

ENTITAT EXECUTORA Col·lectiu Maloka Colòmbia

PRESSUPOST TOTAL 59.861,84 €


