
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 2021  

Projectes presentats: 6 Pressupost disponible: 48.000€  

Projectes finançats: 5 Pressupost executat: 48.000€   

 
 

Educació per al Desenvolupament 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Akwaba  
Import de la subvenció: 10.000,00€ 

 
Import total: 12.600,00€ 

Títol COMunitats: relacions sostenibles a l'escola i al món - 1a fase 

Sector: Educació i Incidència Ubicació: Catalunya  

Resum És un programa adreçat a l’alumnat i professorat de centres educatius catalans que contribueix 
a reforçar les comunitats educatives i el treball al centre i el seu entorn per a una justícia econòmica i 
social des d’una interculturalitat crítica. L'objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les 
desigualtats econòmiques i socials i les actituds discriminatòries i vulneracions vers les persones i el 
medi; capaç d’identificar aquestes vulneracions, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi 
propostes de transformació al centre educatiu, als seus projectes de convivència o altres de centre, a 
l’entorn local i al mundial a través d’estratègies compartides pel foment de la cura de les persones i el 
desenvolupament sostenible. A través de l’acció es vol: 
a) comprendre les causes històriques i estructurals de les vulneracions del dret a la no discriminació i el 
dret al desenvolupament sostenible en l’entorn immediat, local i el món. 
b) promoure la formació, investigació, reflexió i transformació d’estratègies per fomentar la cura de les 
persones i la sostenibilitat econòmica i social des d’una interculturalitat crítica al centre educatiu, 
gràcies al treball de competències personals i interpersonals i la generació d’espais de treball mixtos. 
c)fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat econòmica i social des d’una interculturalitat 
crítica des dels centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i entitats 
governamentals o no governamentals. 
d) sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia econòmica i social des d’una interculturalitat crítica a 
través de l’ApS en espais públics i la difusió en mitjans de comunicació locals. 
e) compartir les experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, universitats (URV i GER de la 
UB) i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar 
aprenentatges i procurar la coordinació i la sostenibilitat de les accions i incidir en les polítiques 
educatives i socials, sobretot en els plans de formació en el professorat. 

Persones a qui s’adreça 30 homes 34 dones 

 

 

Educació per al Desenvolupament 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau   
Import de la subvenció: 9.891,61€ 

 
Import total: 12.365,85€ 

Títol TRANSgredint la norma! Joves contra LGTBIfòbia 

Sector: Educació i Sensibilització Ubicació: Tarragona  

Resum L'objectiu general del projecte és aportar a la promoció dels drets del col·lectiu LGTBI+ a la 
ciutat de Tarragona. Per això, com objectiu específic vol formar i mobilitzar el jovent de la ciutat sobre 
la situació de vulneració de drets que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI+ a escala global i local. 
Amb les actuacions que es portaran a terme en el marc de la intervenció s'esperen obtenir dos 
resultats: 
1.- 30 joves formats/des sobre diversitat sexual i de gènere i la discriminació del col·lectiu LGTBI+ a 
escala global i local.   
2.- 3 activitats de mobilització del jovent realitzades. Es porten a terme la sessió d'experiències 
vivencials sobre la situació del col·lectiu LGTBI+ en contextos globals, la sessió de reflexió i anàlisi de la 
situació del col·lectiu LGTBI+ al context local, l'acció comunicativa dissenyada pels i les joves i la reunió 
de cloenda i avaluació final del projecte. 

Persones a qui s’adreça  21 homes 25 dones 



 

 
 
 

Educació per al Desenvolupament 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Associació Cooperacció  
Import de la subvenció: 9.517,00€ 

 
Import total: 11.896,25€ 

Títol Economies per a la sostenibilitat de la vida: pràctiques de cura del territori, apoderament i 
autonomia, des de les veus de les dones tarragonines 

Sector: Sensibilització i Incidència Ubicació: Tarragona  

Resum El present projecte és continuïtat de la proposta implementada en 2021, en el qual, a través de 
l'economia de les cures, s’han impulsat processos de formació, incidència política, recerca i 
sensibilització. Les dues propostes s'emmarquen en el treball per promoure l'economia feminista i 
l’ecofeminisme per a la defensa dels drets econòmics i socials de les dones, així com els drets 
ambientals com a condició bàsica per a construir una societat justa, basada en la sostenibilitat de la 
vida. 
Aquesta segona fase busca donar continuïtat als processos iniciats en els diferents eixos: en clau de 
formació, continuar amb el fil conductor dels projectes, les Escoles Populars d'Economia Feminista 
(EPEF). En aquesta línia, per aconseguir nous espais, reprendre la presencialitat, recollir els 
aprenentatges i desafiaments que el context pandèmic ha deixat, posant èmfasi en la proposta 
metodològica, com a eina per a l'enfortiment dels propis col·lectius del territori. 
Es vol avançar en la visibilització de les dones defensores del territori, articulant el diagnòstic 
participatiu que s'ha dut a terme, amb una sistematització de pràctiques de cura del territori des de les 
veus de les dones tarragonines. 

Persones a qui s’adreça 25 homes 78 dones 

 
 
 
 

Educació per al Desenvolupament 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Enginyeria sense Fronteres 
Import de la subvenció: 9.702,95€ 

 
Import total: 12.000,00€ 

Títol Lectura ecofeminista dels conflictes ambientals tarragonins 

Sector: Educació i Sensibilització Ubicació: Tarragona  

Resum L'objectiu general del projecte és sensibilitzar i incidir en la ciutadania per promoure l'accés 
universal a l'aigua i l'energia des d'una perspectiva ecofeminista que parteixi d'una gestió més justa 
dels béns comuns, respectant els Drets Humans i el medi ambient. Concretament, vol que la ciutadania 
tarragonina sigui sensible a una lectura ecofeminista dels impactes de l'actual model d'energia i aigua 
insostenibles i injustos causants de pobresa i exclusió al Sud i Nord globals, sobretot, entre les dones. 
Per això, proposa assolir els següents resultats:  
1.- La ciutadania és sensible a una lectura ecofeminista dels impactes de l'actual model d'energia i aigua 
insostenibles i injustos causants de pobresa i exclusió al Sud i Nord globals, sobretot, entre les dones. 
(Assessoraments col·lectius, recerca amb perspectiva ecofeminista dels conflictes ambientals, 
sensibilització). 
2.- Enfortir el treball en xarxa amb els col·lectius de Tarragona per treballar plegades iniciatives locals 
que portin a l'accés universal a l'aigua i l'energia des d'una proposta ecofeminista (sensibilització i 
participació en xarxes). 

Persones a qui s’adreça 70 homes 100 dones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educació per al Desenvolupament 2021 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Comitè Òscar Romero 
Import de la subvenció: 8.888,44€ 

 
Import total: 11.138,44€ 

Títol Mirades del món - Sensibilització, drets de la infància i igualtat de gènere a la comunitat educativa 
a través de l'art. 

Sector: Educació i Sensibilització Ubicació: Tarragona 

Resum El projecte Mirades del Món neix per generar una eina pedagògica, motivadora i amb 
metodologies participatives que apropi diferents visions culturals als infants. 
L'objectiu general és promoure una actitud conscient i proactiva vers les persones d’arreu del món i 
acceptar la diversitat en tots els seus àmbits, el respecte i la convivència, a través d’uns tallers 
participatius i reflexius dirigits a infants de tercer i quart de primària de la ciutat de Tarragona.  
La proposta pretén sensibilitzar als infants vers la diversitat incidint en les realitats migratòries i 
prevenint actituds discriminatòries entre els infants, atesa la realitat actual de la ciutat, on conflueixen 
molts infants i famílies de moltes cultures diferents. Aquest projecte compren una programació de 
tallers a diferents escoles de Tarragona coordinats amb entitats de cooperació per tal de fer xarxa i 
incidència conjunta, i amb un eix comú comunicador: l'art. La proposta culmina amb la creació d'una 
exposició itinerant generada pels propis infants i la seva visió on cada centre tindrà un eix temàtic i 
finalment compartiran les reflexions i les obres creades amb la família i la resta de comunitat educativa. 

Persones a qui s’adreça 200 homes 200 dones 


