
 
 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2021  

Projectes presentats: 11 Pressupost disponible: 384.000€ 

Projectes aprovats: 10 Pressupost executat: 384.000€  

 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Enginyeria sense Fronteres 

Import de la subvenció: 46.549,86€ 

 

Import total: 131.467,76€ 

Títol Fortalecimiento de las capacidades de los actores norte amazónicos ecuatorianos para el ejercicio 

del DH al agua en un escenario post COVID-19 a través del uso de tecnologías de la información y 

comunicación. Fase 2 

Sector: Suport organitzatiu i defensa ddhh  Ubicació:Equador  

Resum  Fase II del projecte. En aquesta fase es vol reduir la vulnerabilitat hídrica de la població al nord 

de l'amazonia equatoriana (OG) a través de l'enfortiment de processos d'associació inclusiva i 

d'incidència en la gestió de l'aigua a través de la introducció de les TIC (OE), a través de l'assoliment 

dels següents resultats:  

R1: Millora del cicle integral de l'aigua a través de la utilització de dades obertes lliures i democràtiques 

(Plataforma web, estudis i diagnosis i eines i recursos educatius que nodriran la web). Es treballa amb el 

GADPO (institució local-titular d'obligacions) 

R2: Enfortiment de l'articulació entre organitzacions per la millora de la gestió del cicle de l'aigua a 

través de processos socio-educatius per la gestió comunitària de l'aigua; enfortiment de processos 

associatius de dones; campanya de comunicació i incidència. 

Persones a qui s’adreça 379 homes 323 dones 

 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Entrepobles 

Import de la subvenció: 60.000,00€ 

 

Import total: 109.241,88€ 

Títol: Vivas y libres nos queremos: acompañamiento feminista para favorecer el acceso a la Justicia y a 

los derechos reproductivos de mujeres y niñas en Ecuador 

Sector: Defensa ddhh i democràcia Ubicació: Equador 

Resum  El projecte pretén millorar l'accés a la justícia per les supervivents de violència de gènere i la 

garantia dels drets sexuals i reproductius, amb èmfasi en el dret a l'avortament, de les dones i nenes a 

l'Equador. Per a això:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- S'enforteixen les capacitats de dones supervivents de violència per l'exigibilitat de la tutela judicial 

efectiva i l'accés a processos cèleres i eficaços, amb l'acompanyament d'activistes feministes; 

-  Es promou l'accés al dret a l'avortament legal de dones i nenes a Equador, a través de 

l'acompanyament jurídic dels casos i formació de personal sanitari; 

-  Es sensibilitza titulars d'obligacions del Ministeri de salut, institucions públiques i població en general 

sobre la necessitat de fer efectiu el dret a l'avortament en cas de risc per a la salut de les dones. 

Persones a qui s’adreça 50 homes 650 dones 



Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Cooperació Activa 

Import de la subvenció: 24.014,37€ 

 

Import total: 34.246,26€ 

Títol Ampliació de la base social del teixit cooperatiu a escala del districte de Kael i posada en marxa de 

dues explotacions agro-ramaderes per a l'estació seca 

Sector: Desenvolupament del sector productiu Ubicació: Senegal 

Resum Ampliació del projecte dut a terme el 2019. L'objectiu general es contribuir a frenar l'emigració 

dels i les joves, fomentant el cooperativisme i una millor coordinació entre actors locals i agents públics 

per lluitar contra la pobresa i millorar les condicions de treball al món rural mitjançant dos objectius 

específics:                                  

1. Reforçar el model cooperativista posat en marxa a Touba Mboul ampliant la seva base social i 

replicant-lo a escala regional (Districte Kaël), a través dels següents resultats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1: Ampliada la base social -un mínim de 18 nuclis i a més d'un miler d'explotacions agrofamiliars- de 

la xarxa productiva (GIE i societat cooperativa) a escala del districte de Kaël.                                                                             

1.2: Reforçada la col·laboració entre les administracions local i regional, la estructura organitzativa -

consell, GIE i cooperativa- ficada en marxa i d'altres agents, com ara, la banca.   

 1.3: Augmentada la productivitat dels cultius existents al districte de Kaël a través de la implementació 

de programes propis i governamentals. 

2. Afavorir la generació de fonts d'ingressos a l'estació seca a través de l'activació de noves activitats 

agro-ramaderes a l'estació seca, a través de l’assoliment de: 

2.1: Posades en marxa 2 explotacions agro-ramaderes (1 d'engreix d'animals i altra d'horticultura) a 

Touba Mboul que serveixin de referent a la resta d'unitats de producció (GIE)  

 2.2: Capacitades un grup de dones i joves en aspectes pràctics vinculats a la producció i gestió de les 

noves explotacions agro-ramaderes ficades en marxa a l'estació seca. 

Persones a qui s’adreça 2.355 homes 2.393  dones 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: MUSOL 

Import de la subvenció: 40.892,48€ 

 

Import total: 76.769,62€ 

Títol Mejora del acceso sostenible al servicio de agua potable en el cantón Tojchina del Municipio de 

San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, con un enfoque de manejo integral de la cuenca 

alta del río Naranjo 

Sector: Desenvolupament municipalista Ubicació: Guatemala 

Resum El projecte pretén assegurar una adequada i equitativa provisió, ús i gestió del servei d'aigua 

potable, amb un enfocament de Maneig Integral de la conca del riu Naranjo, creant resiliència al canvi 

climàtic, al Cantón Tojchina, del municipi de San Antonio Sacatepéquez. El projecte s'articula en 4 eixos: 

1.- Restablir i millorar el sistema d'aigua del Cantó Tojchina (construcció canonades) 

2.- Millora hàbits d'higiene a través de sensibilitzar els titulars de drets, així com la comunitat escolar 

del municipi en matèria d'hàbits d'higiene i ús sostenible dels recursos hídrics i sanejament, amb 

enfocaments de gènere, d'adaptació al canvi climàtic i Maneig Integral de la Conca del riu Naranjo. 

3.- Enfortiment municipal (organitzacions i municipalitat) mitjançant la inclusió de mesures de maneig 

integral de conques (MIC). Socialització pla Desenvolupament Municipal 

4.- Implementació de mesures pràctiques comunitàries de MIC a la Conca alta del riu Naranjo com a 

estratègia de sostenibilitat del dret humà a l’aigua i adaptació al canvi climàtic (tallers). 

Persones a qui s’adreça 692 homes 676 dones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: CooperAcció 

Import de la subvenció: 44.222,37€ 

 

Import total: 55.278,20€ 

Títol Mujeres jóvenes fortaleciendo alianzas y construyendo una cultura de paz en el municipio de 

Soyapango 

Sector: Defensa ddhh Ubicació: Mali  

Resum El projecte vol contribuir a enfortir les dones joves de Soyapango com agents de canvi i 

protagonistes per l’exigibilitat i el gaudiment efectiu d'una vida lliure de violències i del dret a la pau 

mitjançant: 

1.- Enfortiment de les capacitats de les organitzacions de dones REMUS i el Grup de Dones Joves de 

Soyapango: Activitats formatives i d'augment de capacitats 

2.- Promoció del dret a una vida lliure de violències: Accions de sensibilització entre la ciutadania de 

Soyapango i a Tarragona. 

Persones a qui s’adreça 15 homes 160 dones 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: MANS UNIDES 

Import de la subvenció: 42.476,75€ 

 

Import total: 287.937,02€ 

Títol Estilos de vida sostenibles e incluyentes en el área protegida parque nacional y área natural de 

manejo integrado serranía del Iñao, Bolivia 

Sector: Desenvolupament social i Protecció del medi ambient Ubicació: Bolívia 

Resum  El projecte té com a objectiu contribuir a l’assoliment d’una “vida buena” per a la població del 

Parque Nacional i Área Natural de Mitigación Ambiental Serranías del Iñao (PN i ANMI Iñao), entenent 

com "vida bona" aquell estil de vida marcat per la senzillesa, l'honestedat, moderació en el consum, 

solidaritat amb els altres i amb el medi ambient. Fa referència a la possibilitat que les persones comptin 

amb millors serveis de salut, tinguin accés a educació, gaudeixin de condicions dignes d'habitatge, 

comptin amb els mitjans productius i econòmics suficients per garantir l'alimentació de les seves 

famílies i per consegüent, es garanteixi l'exercici dels seus drets. Això, a través del desenvolupament 

d’estils de vida  sostenibles i incloents econòmica, social i ambientalment de les famílies i 

organitzacions campesines de PN iANMI  Iñao i  mitjançant l’assoliment dels següents resultats: 

R1: Les famílies campesines del PN i ANMI Iñao adopten practiques agropecuàries sostenibles 

socioeconòmica i ambientalment. 

R2: Els Titulars de Drets (població) i de Responsabilitats (organitzacions socials) de l'Àrea Protegida 

treballen conjuntament amb els titulars d'Obligacions (SERNAP) per a l'aplicació de el Pla i Normativa 

de PN i ANMI de la Regió muntanyenca de l'Iñao. 

R3: Les famílies i organitzacions de PN i ANMI de la Regió muntanyenca de l'Iñao donen suport 

processos d’apoderament de les dones per a l'establiment de relacions equitatives de gènere. 

Persones a qui s’adreça  675 homes  636 dones 



Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Creu Roja  

Import de la subvenció: 26.459,03€ 

 

Import total: 232.006,83€ 

Títol Suport al Municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries que promouen la salut pública i 

una millor gestió mediambiental en els mercats de Inhagóia, Missavene i Mazambana a la ciutat de 

Maputo. 

Sector: Atenció salut i sanitat  Ubicació: Moçambic 

Resum El present projecte és una proposta dirigida a fomentar la millora dels serveis municipals i en 

concret la gestió de la higiene i salubritat dels mercats de Inhagóia, Missavene i Mazambana i barris 

colindants de KaMubukwana, KaMavota i KaMaxakeni a la ciutat de Maputo a través d’activitats 

centrades en la promoció de la salut, la gestió mediambiental i la millora de les infraestructures 

municipals. Té com a objectiu suscitar l’adopció d’hàbits més saludables així com augmentar la 

consciencia col·lectiva en relació a la preservació del medi ambient. L’acció es centra en 3 eixos 

d’intervenció: 

• Millora dels coneixements sobre higiene, sanejament del medi, prevenció de malalties i promoció de 

la salut de les persones venedores als mercats. 

• Reforç de les mesures de prevenció de les malalties associades a la insalubritat del medi i als mals 

hàbits de vida als barris colindants als mercats d’Inhagóia, Missavene y Mazambana. 

• Millora de les infraestructures del mercat Mazambana (Districte KaMaxakene) per prevenir malalties 

relacionades amb la insalubritat al mercat i millorar els serveis municipals. 

Persones a qui s’adreça 508 homes 912 dones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Vicente Ferrer  

Import de la subvenció: 38.442,67€ 

 

Import total: 317.125,61€ 

Títol Assegurar l'accés a serveis de traumatologia i ortopèdia per a les persones amb discapacitat física 

de les zones rurals empobrides de l'Estat d'Andhra Pradesh, Índia, millorant la seva autonomia i inclusió 

social, econòmica i política. 

Sector: Atenció salut i sanitat  Ubicació: Índia  

Resum L'OG del projecte és fer efectius els drets de les persones amb discapacitats físiques, 

concretament a través del dret a la salut, la rehabilitació, l'autonomia, la mobilitat i la integració en 

diverses comunitats. Això, a través de: 

1.- Millora sistema de traumatologia de l'Hospital de Bathalapalli 

2.- Millora dels tallers d’ortopèdia de Bathalapalli i Kalyandurg 

3.- Foment de la participació de persones amb discapacitat 

Persones a qui s’adreça  19.496 homes 21.445 dones 



 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: ACOES Catalunya  

Import de la subvenció: 25.396,56€ 

 

Import total: 46.945,83€ 

Títol Refuerzo de las habilidades y competencias de la juventud más vulnerable de Honduras para que 

salgan definitivamente de la pobreza extrema y se conviertan en motores de cambio social de esta 

sociedad 

Sector: Suport organitzatiu i Educació  Ubicació: Hondures 

Resum El projecte vol garantir les habilitats, mitjans i les competències de 105 joves de Nueva Capital a 

Tegucigalpa, i apoderar-los en el lideratge comunitari perquè es converteixin en motor de canvi (OE), a 

través de dos focus: 

1.- Garantir l'accés dels joves a la universitat oferint-los els mitjans i acompanyament necessari. 

2.- Formació de líders comunitaris. 

Persones a qui s’adreça 50 homes 55 dones 

 

 

Cooperació Internacional 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: PROIDE 

Import de la subvenció: 35.545,91€ 

 

Import total: 48.391,07€ 

Títol Fase 2 de la propuesta educativa para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes, en institutos públicos de educación secundaria de San Marcos, Guatemala. 

Sector: Defensa ddhh Ubicació: Guatemala  

Resum El projecte és la segona fase del projecte "Propuesta educativa para la prevención de la 

violència de género", que va consistir en la creació d'un mòdul educatiu per impartir a les aules de 

secundària dels instituts públics. Aquesta segona fase consisteix en una campanya de comunicació que 

consistirà en la reproducció i distribució de materials en formats de fulletons, programes de ràdio i 

imatges per a que puguin arribar a la població i família dels i les estudiants dels cursos de secundària. 

Es basa en enfortir la primera fase per promoure els drets de les dones, adolescents i nenes a una vida 

lliure de violència, i treballar amb els homes, adolescents i nens les noves masculinitats.  És una realitat 

necessària d'abordar des de l'arribada de la pandèmia, que ha multiplicat la violència de gènere a les 

llars a causa dels confinaments. 

Persones a qui s’adreça 200 homes 400 dones 

 

 

 

 

 

 

 


