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Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat: Enginyeria Sense Fronteres    

Import de la subvenció: 60.000,00 € 

 

Pressupost total del projecte: 116.306,23 € 

Títol del projecte: Empoderamiento de las comunidades y juntas de agua para la toma de decisionesinclusivas entorno a la gestión del 
agua en un contexto de cambioclimático en orellana (Ecuador) – fase 2   

Sector: Medi Ambient, Social, Drets Humans,   
   

Ubicació: Equador 

Resum: El projecte neix del treball continuat d’ESF a Orellana, Equador, amb les Juntas de agua Comunitarias i les institucions competents 
en matèria d’aigua (GADMFO), amb qui es coordinaran accions amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat econòmica, social ia ambiental de 
la població a través de l’enfortiment de les capacitats locals de govern dels béns naturals.  

La proposta té 3 eixos complementaris al voltant de la gestió de l’aigua: 1) Enfortiment de la gestió inclusiva de l’aigua amb societat civil 
organitzada i institucions locals, amb atenció especial a les dones i infants; 2) La mitigació o adaptació als efectes dels canvi climàtic i la 
contaminació antròpica existents a la província d’Orellana; i 3) La sensibilització al voltant d’una gestió inclusiva de l’aigua. 

 

Persones a qui s’adreça          Dones: 37.231            Homes:43.237 

Web esf-cat.org    Twitter @ESFCatalunyaFacebook @esftarragona  @EnginyeriaSenseFronteresInstagram@esfcatalunya 

Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat: Associació Entrepobles    

Import de la subvenció: 58.780,66 € 

 

Pressupost total del projecte: 83.048,65 € 

Títol del projecte: Defendiendo y reafirmando la identidad y los derechosindígenas en la ciudad: la experiencia de la comunidad de 
Cantagallo en Lima – Perú.  

Sector: Drets Humans      Ubicació: Perú 

Resum:El projecte busca contribuir a que l’Estat peruà reconegui les comunitats indígenes urbanes com a tals, amb tots els drets i 
prerrogatives pròpies i de mode específic que la comunitat indígena urbana de Cantagallo, assentada a la capital de Perú fa quasi 20 anys 
en el context de lluites per la democràcia, enforteixi les seves capacitats per exercir i exigir el respecte dels seus drets individuals i 
col·lectius com a pobles indígenes. 

Això s’espera aconseguir mitjançant l’enfortiment de les capacitats d’homes i dones de la comunitat, de manera integral, atenent diferents 
aspectes fonamentals i interrelacionats. En un context d’alta fustigació contra la comunitat, que en nombroses ocasions ha intentat ser 
desplaçada del territori que ocupa pels diferents governs municipals, resulta necessari treballar sobre els seus drets humans i col·lectius 
com a pobles indígenes per a millorar les seves possibilitats de incidència i exigibilitat en espais d’interlocució davant diferents instàncies 
públiques. 

El treball per a la recuperació de la memòria històrica forma part d’aquesta mateixa estratègia per a reforçar la identitat shipiboconibo, 
poble desplaçat des de l’Amazònia peruana arrel del conflicte armat intern.  

Aquest enfortiment de capacitats anirà de la mà de la participació integral i efectiva de les dones, pilar fonamental per el sosteniment de la 
comunitat i la seva cultura. Per a això, es treballaran espais de reflexió col·lectiva sobre la construcció del gènere, les noves masculinitats i 
la diversitat sexual.  

Tot això s’abordarà des d’una aproximació intercultural que permeti el diàleg, en un context on els discursos contra aquest enfocaments 
promoguts per grups ultraconservadors han guanyat molt presència.  

Persones a qui s’adreça          Dones: 73              Homes: 82 

Web entrepobles.org    Twitter @Entrepobles_Tgn facebook @entrepoblestgn 
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Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Musol    

Import de la subvenció: 51.467,41 € 

 

Pressupost total del projecte: 68.468,57 € 

Títol del projecte: Mejoramiento y ampliación del acceso sostenible al servicio de agua potable en el Municipio de Esquipulas Palo 
Gordo, San Marcos, Guatemala, con un enfoque de resiliencia al cambioclimático de los recursos hídricos.  

Sector: Proveïment d’aigua potable     Ubicació: Guatemala 

Resum: El projecte pretén restablir el servei d’aigua al Caserio Primavera, a través del canvi de la canonada en la línia de conducció, la 
construcció d’un tanc d’emmagatzematge i la dotació d’un sistema de cloració, aplicant a la vegada, mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
També es millorarà la gestió municipal dels recursos hídrics i la gestió comunitària del sistema construït aplicant mesures específiques 
d’adaptació la canvi climàtic i prevenció de desastres amb perspectiva de gènere, que s’integraran en les eines municipals de  gestió i 
planificació de l’aigua. Finalment, s’incidirà en els hàbits d’higiene i ús sostenible dels recursos hídrics, mitjançant una campanya massiva 
de sensibilització i informació, junt amb tallers comunitaris que incidiran específicament en l’adaptació als efectes del canvi climàtic dels 
recursos hídrics 

Persones a qui s’adreça          Dones: 275              Homes: 303 

Web www.musol.org/esTwitter @FMusolYoutube https://www.youtube.com/user/CanalMusol             facebook 
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-MUSOL-170854762965102/ 

Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat:Fundació PROIDE    

Import de la subvenció: 33.988,00 € 

 

Pressupost total del projecte: 190.452,92 € 

Títol del projecte:Proposta educativa per a la prevenció de l’embaràs precoç de nenes i adolescents a Instituts d’Educació Secundària de 
municipis amb majoria de població indígena a Guatemala.  

Sector: Educació       Ubicació: Guatemala  

Resum: El present projecte vol elaborar un programa d’educació per a la prevenció de l’embaràs en nenes i adolescents per als tres anys 
del cicle Básico de la Secundaria. Aquest programa comptarà amb un disseny pedagògic i materials educatius, il·lustrats i tractats 
pedagògicament. El projecte també inclou la implementació d’aquest pla com a experiència pilot a 10 instituts de dos municipis de San 
Marco i dos del Quiché (Zona Reina). Els resultats d’aquesta experiència se sistematitzaran i presentaran públicament a les autoritats 
pertinents, amb el propòsit que el Ministerio de Educación de Guatemala -MINEDUC- adopti el programa dins el marc del PLANEA.  

Persones a qui s’adreça          Dones: 625              Homes: 687 

Webfundacioproide.orgTwitter @FundacioPROIDE facebook @fundacioproide 
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Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat:Mans Unides    

Import de la subvenció: 48.216,88 € 

 

Pressupost total del projecte: 140.493,13 € 

Títol del projecte: Enfortiment dels lideratges locals i comunitaris per a la exigibilitat del dret humà a l’aigua en 4 cantons de les 
províncies d’Orellana i Sucumbíos. Equador.  

Sector: Social, Drets Humans     
  

Ubicació: Equador 

Resum: La zona d’intervenció del projecte correspon a 2 províncies amazòniques de l’Equador, Orellana i Sucumbíos, on resideixen els 
titulars de drets participants en el projecte. La població d’aquests territoris es troba en una situació de màxima vulnerabilitat a ser afectats 
per la contaminació generada per les activitats extractives (petroli i agroindústria), especialment de les fonts d’aigua i l’ambient. El projecte 
està dirigit a promoure la reflexió i l’acció col·lectiva per a l’exigibilitat del dret humà a l’aigua, a través de l’enfortiment comunitari i dels 
lideratges locals. 

Persones a qui s’adreça          Dones: 1.912              Homes: 1.388 

Web mansunides.org/ca           Twitter @mansunidestgn Facebook  @MansUnidesTarragona 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat: Creu Roja Tarragona    

Import de la subvenció: 39.355,48 € 

 

Pressupost total del projecte: 323.141,05 € 

Títol del projecte: Augment de la resiliència contra la malnutrició a les Zones de Salut de Bagata i Nioki, províncies de Kwilu i Mai 
Ndombe, mitjançant activitats de seguretat alimentària i diversificació dels mitjans de vida, RDC   

Sector: Salut      Ubicació: República Democràtica del Congo 

Resum: El projecte que s'implementarà conjuntament amb la Creu Roja de República Democràtica del Congo, té com a objectiu reduir la 
mortalitat associada a la malnutrició aguda a les províncies de Kwilu i Mai Ndombe a través de l'augment de la resiliència contra la 
malnutrició de manera integral a dues zones de salut. Concretament, la intervenció pretén reforçar les capacitats de 450 llars en matèria 
de seguretat alimentària, millorar les pràctiques higièniques bàsiques a nivell comunitari, optimitzar la detecció primerenca i la prevenció 
de la malnutrició i millorar el coneixement sobre les possibles causes de malnutrició i l'estat nutricional de la zona. 

El projecte gira entorn la lluita contra la malnutrició des d'un punt de vista multisectorial, i fent front a la problemàtica de manera integral i 
amb capacitats, productes i mitjans que podem trobar a la zona, per potenciar la resiliència i acompanyar a la població en el seu procés de 
canvi i apoderament. 

Persones a qui s’adreça          Dones: 6.451               Homes: 5.281 

Web: creuroja.orgTwitter @creurojatgn Instagram @creurojatgn Facebook facebook.com/CreuRojaTgn 



    
 
 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL2018 

Projectes presentats: 12 Pressupost disponible: 380.138,00€ 
Projectes aprovats: 8 Pressupost executat: 380.138.00€ 

 
 

4 
 

 

 

Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat:Fundació Vicente Ferrer    

Import de la subvenció: 42.304,44 € 

 

Pressupost total del projecte: 223.524,25 € 

Títol del projecte: Promogut el dret a la salut pediàtrica al Districte d’Anantapur, Índia.  

Sector:Salut      Ubicació: Índia 

Resum: El projecte s'adreça a fer efectiu l'exercici del dret a la salut pediàtrica per als nens i nenes menors de 15 anys pertanyents a 
col·lectius vulnerables al Districte d’Anantapur, mitjançant la millora de la formació, del personal mèdic pediàtric de l'Hospital de 
Kalyandurg, així com del personal de la xarxa sanitària rural, l'adquisició i ampliació dels equipaments i materials de l'Hospital, i la millora 
de l'accés a la informació de salut pediàtrica per part de la població en l'àmbit regional. 

Persones a qui s’adreça          Dones: 5.243              Homes: 5.241 

Web www.fundacionvicenteferer.orgTwitter @FVICENTEFERRER  Instagram @fvicenteferrerfacebook @fundacionvicenteferrer 

 

 

 

  

 

 

Cooperació Internacional 2018  Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya   

Import de la subvenció: 46.025,12 € 

 

Pressupost total del projecte: 82.150,00 € 

Títol del projecte: Treball infantil i inclusió social a Trípoli, Líban.   

Sector: Educació, Infraestructures socials    Ubicació: Líban 

Resum: El projecte preveu dur-se a terme a través de l’apoderament de les organitzacions sindicals, la intervenció a escoles, el contacte 
amb les famílies i la implicació dels ministeris d’educació, assumptes socials i treball, l'OIT i l'Unicef, a banda d’altres organitzacions socials, 
i la facilitació d’un programa de formació musical que facilitarà la inserció social i una sortida laboral per infants i joves. 

Persones a qui s’adreça          Dones: 325              Homes: 325 

Twitter @PauiSolidaritat facebook @Fundacio.Pau.i.Solidaritat.CCOOYoutubehttps://www.youtube.com/user/PauiSolidaritatCCOO 


