
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2010  

Projectes aprovats: 13 Pressupost executat: 497.705,25 € 

 
 

Entitat Projecte Ubicació Import de la 

subvenció 

LA CUCULMECA 
Habilitació laboral d’adolescents i joves 
treballadors de comunitats rurals del municipi de 
Jinotega amb dret a un medi ambient sa  

Nicaragua 56.779,19 € 

FISC 
Enfortiment organitzatiu de les víctimes de crims 
d’Estat, com Camino a la Verdad, Justícia i 
Reparació  

Colòmbia 56.400,00 € 

ENGINYERIA 

SENSE FRONTERES 

Promoció i defensa dels Drets Ambientals a la 
província d’Orellana 

Equador 55.200,00 € 

FUNDACIÓ EL 
SUEÑO 

DE LA CAMPANA 

Centre ocupacional de formació professional i 
noves tecnologies Nicaragua 45.077,42 € 

ENTREPOBLES 

Enfortiment de les capacitats socioproductives i 
ambientals de 29 comunitats del Baix Lempa 
afectades pel canvi climàtic per un 
desenvolupament endogen i sostenible  

El Salvador 45.000,00 € 

MUSOL 
Construcció de polítiques municipals 
mediambientals sota un enfocament democràtic 
i participatiu al municipi de Zunil  

Guatemala 44.218,70 € 

ASSAMBLEA DE 
COOPERACIÓ PER LA 

PAU 

Millorar les condicions socioeducatives de les 575 
persones que conformen la comunitat educativa 
de l’escola Ibn Khaldoun a la comuna Urbana de 
Sidi Slimane Ech-Charaa, província de Berkane  

Marroc 40.353,13 € 

FUNDACIÓ VICENTE 
FERRER 

Accés i aprofitament dels recursos naturals de 
432 famílies agricultors de l’àrea de Pamidi, 
districte d’Anantapur  

Índia 32.800,00 € 

CREU ROJA 
Seguretat alimentària a la població del Kebele 03 
de la woreda d’Atsedat-Ger  

Etiòpia 32.000,00 € 

OXFAM 
Justícia de Gènere per als Drets en Crisi de les 
Dones Colombianes afectades pel conflicte armat  

Colòmbia 31.239,87 € 

MANS UNIDES 

Millora de les condicions sociosanitàries de la 
població rural del districte de Adobo, municipi de 
Gambella Etiòpia 

30.428,35 € 

 

 

 

COMITÉ DE 
SOLIDARITAT ÓSCAR 

ROMERO 

Desenvolupament productiu sostenible i 
tradicional de la finca propietat de la Fundació 
Cristianos Nicaragüenses para los pobres 

Nicaragua 
18.481,56 € 

 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

Suport a les estratègies de les organitzacions 
sindicals centreamericanes per a l’assoliment 
dels objectius de l’organització internacional del 
treball (OIT) 

Amèrica 
Central 

9.727,03 € 

 

 


