
9 40.500,00 €

6 40.500,00 €

ENTITAT EXECUTORA Comitè català per als refugiats, Catalunya amb ACNUR

TÍTOL DEL PROJECTE

ANY

SECTOR

UBICACIÓ

ENTITAT EXECUTORA

PRESSUPOST TOTAL

SECTOR Persones refugiades

IMPORT SUBVENCIÓ

SINOPSI

UBICACIÓ Catalunya

9.000,00 €

La finalitat del programa és generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels drets

humans i el desenvolupament humà i sostenible. Les estratègies del programa se centren en

accions formatives tòriques i pràctiques adreçades al jovent d’11 a 18 anys de centres

d’educació formal i no formal de distints barris de la ciutat de Tarragona. Es realitzaran

accions en centres d’educació formal i no formal i a l’espai públic. 

TÍTOL DEL PROJECTE Escoltem els refugiats. Vivències i experiències en primera persona.

ANY 2014

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global 2a fase

2014

Educació

Catalunya

Fundació Akwaba

43.917,40 €

PRESSUPOST TOTAL 9.976,28 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.250,00 €

SINOPSI El projecte apropa la vivència d’una persona refugiada que viu a Catalunya i que a través de la

seva història de vida permet transmetre aspectes com la realitat sociopolítica dels seu països

d’origen, l’efecte de les vulneracions dels drets humans sobre les persones així com els

processos de migració i acollida de persones nouvingudes a Catalunya, el fenomen global del

desplaçament forçat i les seves conseqüències.

CONVOCATÒRIA 2014 

PROJECES PRESENTATS

PROJECTES APROVATS

PRESSUPOTS DISPONIBLE

PRESSUPOST EXECUTAT



TÍTOL DEL PROJECTE

Contribuir a sensibilitzar i formar al professorat de la comunitat educativa de Tarragona en la 

integració transversal d'una educació en valors a l'aula que fomenti la tolerància, la pau i el 

desenvolupament, tant en l'àmbit local com en el global.

ANY 2014

SECTOR Educació

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau

PRESSUPOST TOTAL 11.941,86 €

IMPORT SUBVENCIÓ 7.000,00 €

SINOPSI El projecte contempla la realització d’una formació sobre educació en valors i per al

desenvolupament adreçada a professorat dels tres centres participants que consta d’una

petita introducció teòrica del context i l’experimentació de diferents activitats. Les activitats

que es proposen per ala formació són: el joc A la recerca del desenvolupament, la guia de la

Pau al Cinema, el Test de la Tolerància i una pinzellada en l’assessorament a treballs de

recerca.

TÍTOL DEL PROJECTE Festa del comerç just i la banca ètica 2015

ANY 2014

SECTOR Consum

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Setem

PRESSUPOST TOTAL 67.765,71 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.300,00 €

SINOPSI La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és una activitat festiva i educativa, que mitjançant la

participació activa de les entitats implicades i la dinamització de les xarxes socials vinculades a

la temàtica, vol sensibilitzar i fer reflexionar a la ciutadania sobre la relació que hi ha entre els

nostres actes quotidians com ara el consum o l’elecció de banc, amb les injustícies del sistema

comercial i financer convencionals. El projecte inclou un eix sobre economia solidària i un

estudi sobre comercialització justa.

TÍTOL DEL PROJECTE Energia i territori: cap a propostes locals més sostenibles (Fase II)

ANY 2014

SECTOR Consum

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 11.185,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.550,00 €

SINOPSI El projecte es centra en la denúncia de l’actual model energètic insostenible i injust i intenta

buscar propostes locals més sostenibles que ens portin a un model energètic basat en la

sobirania energètica i respectuós amb el medi ambient i els drets humans. Proposa la

realització d’unes jornades a la URV, la presentació d’un documental i la construcció d’una

proposta pedagògica per a instituts i agrupaments escoltes al voltant de la sostenibilitat.



2014

SECTOR Consum

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

Tarragona (edició d’un joc sobre consum responsable i un vídeo on s’explica un projecte de

seguretat alimentària a Nicaragua), 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. 

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Comitè Òscar Romero

PRESSUPOST TOTAL 13.493,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.400,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE

Promoure valors d'equitat de gènere i consum conscient i responsable entre la població, 

sobretot juvenil, de Tarragona

ANY


