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CONVOCATÒRIA 2014

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE Fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos hídricos de Orellana, Equador

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 195.604,51 €

IMPORT SUBVENCIÓ 60.000,00 €

ANY 2014

SECTOR Aigua i sanejament

PAÍS Equador AMÈRICA DEL SUD

SECTOR Medi ambient

PAÍS El Salvador AMÈRICA CENTRAL

ENTITAT EXECUTORA Associació Entrepobles

SINOPSI El projecte té per objectiu disminuir les necessitats bàsiques insatisfetes de la població de la

província d’Orellana a través de l’enfortiment de les capacitats tècniques institucionals,

millorant les estructures i gestió dels serveis bàsics de la seva responsabilitat. La finalitat és

donar suport al Govern Autònom Descentralitzat provincial i municipal en les seves

competències en aigua potable i gestió ambiental. 

TÍTOL DEL PROJECTE

Educación y organización comunitaria para la promoción de los derechos ambientales, 

protección y usos sustentable de los recursos naturales en la cuenca alta del Río Lempa en 

Chalatenango, El Salvador

ANY 2014

TÍTOL DEL PROJECTE

Ampliación de la cobertura del servicio de agua potable en a Aldea Villa Hermosa, del 

municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Guatemala

ANY 2014

SECTOR Aigua i sanejament

PRESSUPOST TOTAL 76.199,92 €

IMPORT SUBVENCIÓ 57.750,00 €

SINOPSI El projecte s’executa en deu municipis del nord del departament de Chalatenango i té per

finalitat la promoció, protecció, defensa i ús sostenible dels recursos naturals a la conca del riu

Lempa, a través de processos de divulgació, sensibilització, educació, organització i incidència

que conscienciïn la població i les municipalitats dels territoris involucrats sobre les causes i

efectes del deteriorament mediambiental, amb la finalitat de que els diferents actors tinguin

la capacitat de prendre decisions orientades a prevenir i mitigar els impactes negatius sobre el

medi i buscar l’establiment de mecanismes i normatives locals i nacionals per una gestió

sostenible dels recursos naturals.  

PAÍS Guatemala AMÈRICA CENTRAL
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IMPORT SUBVENCIÓ 49.170,00 €

SINOPSI El projecte pretén ampliar la cobertura del servei d’aigua potable per a que tots els habitants

tinguin accés al consum i provisió d’aigua potable. Es treballarà en tres gran línies d’actuació:

la millora del sistema de captació i distribució d’aigua, l’augment de la capacitat de gestió de

l’aigua a nivell comunitari i municipal, un procés formatiu a nivell comunitari i de les autoritat

locals respecte a la importància en la millora de la gestió de l’aigua per al municipi

d’Esquipulas Palo Gordo. 

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

ENTITAT EXECUTORA Fundació MUSOL

PRESSUPOST TOTAL 81.666,16 €

ENTITAT EXECUTORA Creu Roja Tarragona

PRESSUPOST TOTAL 183.101,55 €

IMPORT SUBVENCIÓ 8.990,00 €

ANY 2014

SECTOR Agricultura

PAÍS Equador AMÈRICA DEL SUD

SECTOR Salut

PAÍS Índia ÀSIA

ENTITAT EXECUTORA Fundació Vicente Ferrer

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

Millora de la salut reproductiva de les dones de la regió de Bathalapalli, districte d'Anantapur, 

Índia

ANY 2014

TÍTOL DEL PROJECTE

Desenvolupament de sistemes associatius, productius i comercials alternatius, prioritzant la 

sobirania alimentària i el respecte al medi ambient amb principis d'equitat de gènere a 

Esmeraldas, Equador

PRESSUPOST TOTAL 247.168,65 €

IMPORT SUBVENCIÓ 49.350,00 €

SINOPSI Amb aquesta intervenció es pretén contribuir a reduir els nivells de mortalitat i morbiditat

materna en les fases prenatal, d’enllumenament i postnatal, d’una banda, garantint l’accés i

qualitat a cures mèdiques assequibles en el marc de l’Hospital de referència de RDT/WDT a

Bhathalapalli, i per altra banda, millorant els coneixements sobre hàbits i alimentació

saludable en relació a la salut sexual i reproductiva de dones embarassades, dones en edat

fèrtil i adolescents de la regió de Bhathalapalli. 
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ANY 2014

SECTOR Agricultura

IMPORT SUBVENCIÓ 48.740,00 €

SINOPSI El projecte proposa el desenvolupament de sistemes associatius, productius i comercials

alternatius de nou organitzacions productores de cacau als cantons de Eloy Alfaro i Quinindé a

la província d’Esmeraldas, Equador. En l’àmbit d’associatiu es proposa el desenvolupament

de plans de formació orientats a consolidar capacitats per la incidència territorial local, el que

permetrà l’exercici dels drets per l’adequada gestió del territori i enfortirà processos de

representativitat i participació per l’obtenció d’inversió social i productiva de les comunitats.

Es treballa també en l’àmbit de la sobirania alimentària, àmbit productiu agrícola i àmbit de la

comercialització.

TÍTOL DEL PROJECTE Conreus per a cooperatives de dones africanes, Camerún

PAÍS Equador AMÈRICA DEL SUD

ENTITAT EXECUTORA Mans Unides

PRESSUPOST TOTAL 310.701,66 €

SINOPSI Pretén potenciar l’associacionisme i el treball en cooperatives, millorant les capacitats

tècniques i de gestió amb noves formes i varietats de cultiu. El projecte consisteix en la creació

de catorze camps de mandioca comunitaris per les catorze cooperatives seleccionades als

municipis d’Eseka, Ngog-Mapubi i Makak. Té com objectiu potenciar el paper de la dona dins

l’economia familiar, per dotar-la d’independència i dels mitjans per millorar l’alimentació

familiar en el camí de la sobirania alimentària i de generar recursos econòmics amb la venda

dels productes de la terra per fer front a les necessitats econòmiques de la família. 

ENTITAT EXECUTORA Agermanament Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 52.802,14 €

IMPORT SUBVENCIÓ 29.750,00 €

ANY 2014

SECTOR Agricultura

PAÍS Camerún ÀFRICA SUBSAHARIANA


