
10 40.000,00 €

7 34.766,51 €

PRESSUPOST TOTAL 20.691,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.637,98 €

SINOPSI La Unitat mòbil és un programa de sensibilització dirigit a infants i joves de Tarragona entre 6 i

18 anys (600 beneficiaris directes, 400 a la ciutat de Tarragona). El projecte preveu

l’elaboració de diferents materials pedagògics per a blocs i materials audiovisuals, al voltant

de tres eixos: Bloc 1: Drets humans al nord i al sud; Bloc 2: Pau per la justícia social; Bloc 3:

Trenquem les relacions desiguals de gènere 

Aquest material es difondrà entre diferents centres educatius de la ciutat i altres espais

d’educació no formal (centre cívics, biblioteques, etc.) i es realitzaran tallers per utilitzar el

material segons una metodologia d’aprenentatge i servei. 

SECTOR Drets Humans

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Fundació Akwaba

SINOPSI El projecte vol promoure actituds favorables respecte el desenvolupament econòmic

sostenible a través del coneixement entorn el consum responsable i les estratègies

econòmiques alternatives que desenvolupen els pobles per garantir la seguretat alimentària

en països com Perú i Bolívia. La proposta inclou la elaboració i instal•lació d’una exposició

divulgativa sota el títol “Sobirania alimentaria i agricultura familiar”, una jornada de

presentació de la Campanya (AIAF) amb la participació de 2 ponents especialistes i la projecció

del vídeo divulgatiu de la campanya i la edició i distribució d’una proposta didàctica per

treballar aquesta temàtica amb la comunitat educativa. 

TÍTOL DEL PROJECTE Unitat mòbil: movent-nos per la pau, el génere i els drets humans

ANY 2011

ENTITAT EXECUTORA Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria - FISC

PRESSUPOST TOTAL 8.856,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.956,00 €

ANY 2011

SECTOR Sobirania alimentària

UBICACIÓ Catalunya

CONVOCATÒRIA 2011

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE

Estratègies per a la sobirania alimentària. Campanya per l'any internacional de l'agricultura 

familiar



PRESSUPOST TOTAL 6.000,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 1.770,24 €

SINOPSI Xerrades i jornades a diferents instituts per a joves d’ESO i BAT per sensibilitzar-los en valors

de solidaritat, hàbits i actituds de desenvolupament personal mitjançant el tractament de

diferents temàtiques:

- Comerç just, consum responsable, cultura de l’aigua, deute extern, globalització, migració,

Drets Humans, Àfrica, etc.

SECTOR Educació

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Comitè Òscar Romero

SINOPSI El projecte contribueix a la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a

la Ciutat, signada 350 ciutats europees entre les que es troba Tarragona.

Es tracta de la producció d’exemplars del joc Ciutat 10. El joc dels Drets Humans a la ciutat a

través del qual es vol apropar els ciutadans al coneixement de l’espai on viuen, posant en

valor els drets i deures del ciutadà per crear conscienciació, convivència i participació.

TÍTOL DEL PROJECTE Xerrades a centres d'ensenyament secundari

ANY 2011

ENTITAT EXECUTORA Creu Roja Tarragona

PRESSUPOST TOTAL 16.794,75 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.977,00 €

ANY 2011

SECTOR Drets Humans

UBICACIÓ Catalunya

IMPORT SUBVENCIÓ 2.570,89 €

SINOPSI Estades de nens i nenes dels campaments de refugiats del Sàhara a Tarragona, en règim

d’acolliment familiar, durant dos mesos. En coordinació amb el Front Polisari, es seleccionen

nens i nenes menors de 12 anys que passen l’estiu en famílies d’acollida per després tornar als

campaments. Durant la seva estada, se’ls proporciona atenció mèdica i se’ls posen a l’abast

activitats culturals, esportives i socials. 

TÍTOL DEL PROJECTE CIUTAT 10: el joc dels drets humans a la ciutat

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Hammada

PRESSUPOST TOTAL 9.700,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE Vacances en pau

ANY 2011

SECTOR Drets Humans



SINOPSI Es tracta de la instal•lació d’una exposició a l’entorn dels ODM en un espai obert a tota la

ciutadania. Es realitzaran tallers en cinc centres educatius de la ciutat, per tal de formar als

professors en les dinàmiques pedagògiques que ofereix l’exposició i altres instruments que

poden servir per seguir treballant de forma contínua a les aules a l’entorn dels ODM.

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau

PRESSUPOST TOTAL 12.500,00 €

ANY 2011

SECTOR Educació

IMPORT SUBVENCIÓ 5.516,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.338,40 €

SINOPSI La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és una activitat lúdicofestiva que vol acostar el

consum responsable a la vida quotidiana dels ciutadans. Es realitzen diferents activitats

festives (jocs, concerts, dinar popular) i s’instal•la un mercat de productes de comerç just,

comerç local, ecològic, etc. Compta amb la participació de diferents entitats de la ciutat i està

coordinada per Setem.

TÍTOL DEL PROJECTE

Contribuir a educar i sensibilitzar a la població de Tarragona, en especial la seva comunitat 

educativa, sobre la importància de la consecució dels valors dels objectius del mil·leni a través 

del treball d''una exposició interactiva

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Setem

PRESSUPOST TOTAL 137.000,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE Festa del comerç just i la banca ètica 2011-2012

ANY 2011

SECTOR Consum


