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Projectes Subvencionats Cooperació 

Internacional - 2016  

 
Entitat Projecte Import Ubicació 

ENTREPOBLES 
Retejiendo la memoria colectiva de El Salvador. 
Fuego de verdad, agua de justicia y vientos de 
esperanza, dignidad y paz. 

 

60.000 € 

 

El Salvador 

ENGINYERIA SENSE 

FRONTERES 

Promoción de la Gestión Comunitaria para una 
agua segura en el sector rural de Orellana. 
 

 

59.300 € 

 

Equador 

MANS UNIDES 

Enfortiment de l'economia comunitària per a la 
seguretat alimentària en 3 municipis de la 
província de Chayanta, Potosí. 
 

 

52.400 € 

 

Bolívia 

FUNDACIÓ MUSOL 

Promoción del acceso sostenible al servicio de 
agua potable en el municipio de San Antonio 
Sacatepéquez, con un enfoque de resiliencia al 
cambio climático de los recursos hídricos. 
 

 

 

53.500 € 

 

 

Guatemala 

FUNDACIÓ VICENTE 

FERRER 

Millora de la gestió i l'aprofitament dels recursos 
hídrics i de la productivitat de les terres al districte 
d'Anantapur. 
 

 

50.500 € 

 

Índia 

AGERMANAMENT 

SENSE FRONTERES 
Els conreus agrícoles, eines d'empoderament de 
la dona africana. 

 

23.800 € 

 

Camerún 

FUNDACIÓ PAU I 

SOLIDARITAT 

Projecte per incrementar la capacitat d'incidència 
i participació de les dones del Valle del Cauca en al 
construcció i consolidació del procés de pau i 
reparació. 

 

 

38.000 € 

 

 

Colòmbia 

 337.500 €  

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

Es van presentar 10 projectes dels quals se n’han subvencionat 7. Els exclosos han 

estat Fundació PROIDE, Oxfam Intermón i Comitè de Solidaritat Òscar Romero.  
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Resum projectes finançats de CI 

  
Retejiendo la memoria colectiva de El Salvador. Fuego de verdad, agua de justicia y vientos de 

esperanza, dignidad y paz. 

  Després del conflicte armat d’El Salvador entre 1979-1992 i la desaparació 

forçada de nens i nenes, es planteja un projecte de RECONSTRUCCIÓ D’UNA CULTURA DE PAU I 

RESTITUCIÓ DELS DRETS FRONT A LA IMPUNITAT, amb un enfocament de drets amb mirada 

psico-social. El marc de treball és la Justícia Restaurativa o Transicional basat: 

1)  en el coneixement de la veritat del que va passar,  

2) la no impunitat, atès que (la desaparació forçada) és una violació dels drets humans 

afectats per un Crim de Lesa Humanitat 

3) la reparació integral de les víctimes 

 

Beneficiaris directes: 

18 persones retrobades (10 homes i 8 dones) 

15 fills i filles de familiars desapareguts (8 dones i 7 homes)  

110 familiars de persones desaparegudes. Encara hi ha 500 casos sense resoldre. 

Zones de cerca de persones: (5 departaments: Chalatenango, Morazán, San Vicente, San 

Miguel y Cabañas) 

 



                                                                                 

 

 

 
Promoción de la Gestión Comunitaria para una agua segura en el sector rural de Orellana. 

 

Projecte ambiental integral inclòs en el Pla de Treball plurianual 2014-2019 PACHAKUTIK i el Pla 

de Treball Cantón Francisco de Orellana 

OG. Millorar la qualitat de vida  de la població de la província d’Orellana. Enfortint el 

desenvolupament econòmic local , amb enfocament solidari i sostenible. 

Antecedents 

Els anys 2009 i 2013 aquest cantó va patir abocaments contaminants d’hidrocarburs que han 

filtrat metalls pesats al subsòl, la ciutat de Coca no té planta de tractament d’aigües residuals 

que s’evoquen al riu i les explotacions agropecuàries intensives de conreu de palma africana que 

usa molts agents químics. 

Conseqüències 

Un 80% de la població de l’àrea rural pateix malalties al sistema respiratori (IRA infeccions 

respiratòries agudes) i al sistema digestiu com les malalties diarrèiques (EDA enfermedades 

diarreicas agudas) totes dues relacionades directament amb la qualitat de l’aigua. 

Beneficiaris directes 

3.611 persones (1.914 homes i 1.697 dones), 8 juntes d’aigua, 2 parròquies del cantó La Joya de 

los  Sachas, amb un total de 10 comunitats i 50 famílies (290 persones) de la paròquia de San 

Sebastián del Coca. 

Beneficiaris indirectes 

Sexe Àrea Urbana Àrea Rural Total 

Homes 28.893 43.237 72.130 

Dones 27.035 37.231 64.266 

 55.928 80.468 136.396 

 

 

 



                                                                                 

 

  
Millora de la gestió i l'aprofitament dels recursos hídrics i de la productivitat de les terres al 

districte d'Anantapur 

 

Problemàtica detectada          Objectiu a aconseguir 

Sistemes productius agrícoles ineficients i poc sostenibles … Incrementar productivitat terra 

Ús de la tècnica del reg per inundació (creix males herbes)…Implementar reg per degoteig 

Discriminació per raó de gènere o de casta  ………Reduir els índex actuals (transversalment) 

Varietat única de cultiu: cacahuet………………….     Introducció de l’horticulturas (hortalises) 

Excés d’ús de productes químics a les plantacions………… 

Objectiu general a assolir: 

Millorar la situació socio-econòmica de 35 famílies camperoles d’Anantapur (68 acres de 

terra). 

Beneficiaris directes: 127 persones (73 homes i 54 dones), de 35 famílies. 1 de casta 

intocable, 19 de castes desafavorides i 15 d’altres castes. 

 

 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Enfortiment de l'economia comunitària per a la seguretat alimentària en 3 municipis de la 

província de Chayanta, Potosí (Fase II). 

                                                                                              

Objectiu general  

Reduir les diferències existents entre l’àrea productiva (necessitat d’enfortiment de les 

cadenes productives) com la millora dels ingresos i la participación política (especialment de 

les dones). 

Objectiu específic  

Garantir la consolidació de les organitzacions econòmiques productives a través de les 

noves tecnologies. 

Beneficiaris directes 

702 famílies (700 dones, 654 homes, 2.127 nens i adolescents i 2.085 nenes i adolescents) 

de 50 comunitats rurals dels municipis de Ravelo, Colquechaca i Pocoata. Aquests municipis 

tenen l’IDH molt inferior a la mitjana de Potosí i de Bolívia com a país. 

Les estratègies dels eixos transversals són la DEFENSA DELS DRETS HUMANS, el RESPECTE 

AL MEDI AMBIENT, treballar per l’EQUITAT, IGUALTAT DE GÈNERE i GENERACIONAL i 

PROMOURE LA INTERCULTURALITAT. 

Indicadors de pobresa a la zona 

Zona d’intervenció IDH Esperança 
de vida 

Anys promig 
escolaritat 

Bolívia 0,669 67,2 7,8 

Potosí 0,701 62,5 9,0 

Ravelo 0,369 55,0 1,6 

Pocoata 0,423 51,0 2,6 

Colquechaca 0,340 56,0 1,7 

 



                                                                                 

 

  

Promoción del acceso sostenible al servicio de agua potable en el municipio de San Antonio 

Sacatepéquez, con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos. 

 

Antecedents  

El municipi de San Antonio Sacatepéquez es troba en situación de vulnerabilitat amb 

desnutrició crónica alta i està inclòs en el Plan Hambre Cero del Govern de Guatemala. 

Causes: dificultats d’accés a l’aigua potable, agreujats després dels terratrèmols del 2012 i 

2014. 

Objectiu del projecte 

Restablir el servei d’aigua a la comunitat d’El Límite, millorant la infraestructura del tanc de 

captació d’aigua i la canyeria principal. I paral·lelament es farà incidència (campany de 

sensibilització) sobre els hàbits d’higiene i l’ús sostenible dels recursos hídrics. 

Personse beneficiàries  

Directes: 620 en total (349 dones i 271 homes). Indirectes: 19.103 habitants (8.596 dones i 

10.507 homes) 

       



                                                                                 

 

  

Els conreus agrícoles, eines d'empoderament de la dona africana. 

                                                

Objectiu general 

Capacitar i augmentar la promoció econòmica de la dona de Makak, promovent cooperatives 

agrícoles de mandioca. 

Objectius específics  

OE1. Oferir el terreny.   Hectàrees de conreu: 25 ha.( proveir de 250.000 esqueixos de mandioca 

per plantar) 

OE2. Capacitar les dones (per a les feines agrícoles i de comptabilitat). (Assistència a seminari 2 

dies a Boumnyebel), un total de 5 sessions. 

OE3. Disposar d’aliment base familiar (mandioca). Destinar 1/3 de la collita a consum propi. 

OE4. Transformar els excedents  per vendre’ls i disposar de més i majors ingressos. Adquirir 

molinets per a transformació del producte base (en semielaborats com la  tapioca, cuscús, xips, 

sèmola i farina)- Estris emprats 2 carretons, 5 galledes, 2 bidons i 1 pulveritzador. 

OE5. Augmentar els recursos econòmics familiars. Millorar les expectatives de vida (econòmica i 

sanitàriament). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CMR_orthographic.svg


                                                                                 

 

 

Projecte per incrementar la capacitat d'incidència i participació de les dones del Valle del Cauca 

en al construcció i consolidació del procés de pau i reparació. 

                               

Municipis on s’efectua el projecte: Soacha, Trujillo, Candelaria, Cali, Popayán i Buenaventura  i  

Cali. 

Eixos de treball 

Augment dels coneixement de les dones en relació amb els instruments de justícia transicional 

de Colòmbia des d’una perspectiva de gènere, a través d’un pla de formació de 5 tallers de 30 

dones formades en El procés de pau i la seva implementació a Colòmbia i Drets i eines legals 

per incidir en el procés de pau i exigir la reparació dels crims dels quals les dones han estat 

víctimes al llarg del conflicte. 

Objectiu general 

Apoderar les dones del Valle de Cauca provinents de moviments sindicals, comunals, camperols, 

indígenes, afro colombians i LGTBI, per intervenir en les meses de negociació introduint 

l’enfocament diferencial de gènere i l’impacte del conflicte entre les dones. 

Objectiu específic. Millorar la participació de les dones activistes del Valle del Cauca i enfortir 

així el Procés de Pau i reparació a Colòmbia 

.   

 


