
10 40.000,00 €

7 40.000,00 €

PRESSUPOST TOTAL 6.785,64 €

IMPORT SUBVENCIÓ 3.950,00 €

SINOPSI Projecte que vol apropar la situació de les dones i nenes refugiades a la ciutadania de

Tarragona. Es compon d’una exposició que inclou visites guiades per a centres educatius, una

taula rodona i un cinefòrum.

SECTOR Persones refugiades

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Comitè català per als refugiats, Catalunya amb ACNUR

SINOPSI L’objectiu del projecte és sensibilitzar envers les desigualtats Nord i Sud, especialment en el

cas d’Àfrica i adquirir actituds crítiques envers els comportaments individuals i col•lectius. La

proposta inclou l’elaboració i implementació de material pedagògic, la formació teòrica i

pràctica sobre gènere i drets humans i l’elaboració d’activitats comunitàries de sensibilització. 

TÍTOL DEL PROJECTE Refugiades, dones víctimes d'una doble violència

ANY 2013

ENTITAT EXECUTORA Fundació Akwaba

PRESSUPOST TOTAL 50.945,40 €

IMPORT SUBVENCIÓ 7.500,00 €

ANY 2013

SECTOR Educació

UBICACIÓ Catalunya

CONVOCATÒRIA 2013

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global (1a fase)



SINOPSI Es realitzaran les sisenes jornades organitzades amb la URV, sobre la internacionalització de

les indústries extractives. El projecte contempla també la realització d’activitats dirigides a la

ciutadania en general: espectacle de carrer, exposició itinerant i xerrades.

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 12.005,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.600,00 €

ANY 2013

SECTOR Consum

UBICACIÓ Catalunya

IMPORT SUBVENCIÓ 6.850,00 €

SINOPSI A partir d’un vídeo on s’expliquen les causes de les desigualtats socials de manera global i

concretant en 5 aspectes (relacions econòmiques, educació, salut, gènere i medi ambient) es

vol construir una proposta pedagògica per a les escoles que s’insereixi en el currículum de

manera que es pugui incloure en les programacions de diferents matèries. 

TÍTOL DEL PROJECTE Energia i territori: cap a propostes locals més sostenibles

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Fundació PROIDE

PRESSUPOST TOTAL 13.761,34 €

TÍTOL DEL PROJECTE Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l'escola

ANY 2013

SECTOR Educació



TÍTOL DEL PROJECTE Festa del Começ Just i la Banca Ètica

ANY 2013

SECTOR Consum

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Setem

PRESSUPOST TOTAL 50.000,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.350,00 €

SINOPSI La festa del comerç just i la banca ètica se celebra des de fa més de 10 anys a Tarragona, amb

la col•laboració de diferents entitats sota la coordinació de Setem. Aquest any, s’incorpora

l’economia solidària a través de diferents activitats. 

PRESSUPOST TOTAL 10.143,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.450,00 €

SINOPSI El projecte inclou l’edició i distribució d’una proposta didàctica per treballar a les escoles de

secundària de Tarragona, un cicle de conferències i cinefòrums dirigits a la ciutadania general,

la promoció i venta de productes de comerç just i l’edició d’una revista informativa. 

SECTOR Consum

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Comitè Òscar Romero

TÍTOL DEL PROJECTE

Sensibilització entorn el consum responsalbe, les causes de la pobresa i exclusió i les 

estratègies que desenvolupen els pobles com Nicaragua i Guatemala per garantir els drets 

humans

ANY 2013



PRESSUPOST TOTAL 10.039,52 €

TÍTOL DEL PROJECTE

Contribuir a sensibilitzar i educar a la comunitat educativa de Tarragona en el foment de la 

convivència en un marc de respecte i solidaritat  i en la descoberta del model de relacions 

internacionals mundials i les injustícies que comporta pel desenvolupament equitatiu dels 

pobles

IMPORT SUBVENCIÓ 5.300,00 €

SINOPSI Es tracta d’una proposta per l’escola, enfocada al cicle infantil i al cicle de secundària. Per als

infants, es preveu la realització de diferents activitats al voltant de tres contes (Per un Món de

colors) i per als alumnes a partir dels 14 anys es proposa un joc d’estratègia (A la Recerca del

desenvolupament). Les activitats preveuen la formació del professorat en els quatre centres

educatius on s’executarà el projecte. 

SECTOR Educació

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau

ANY 2013


