
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2022 

Projectes presentats: 17 Pressupost disponible: 384.000€ 

Projectes aprovats: 15 Pressupost executat: 384.000€  

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Entrepobles 

Import de la subvenció: 34.481,00€ 

 

Import total: 52.825,28€ 

Títol Fortalecer el Sistema Indígena-Intercultural de aprendizajes y estudios como un espacio de 

formación acción de jóvenes, mujeres y hombres, de las comunidades indígenas y de las organizaciones 

sociales de Chiapas des de la práctica de la equidad de género y la sostenibilidad ambiental 

Sector: Defensa ddhh i democràcia Ubicació: Mèxic  

Resum El projecte s'articula a través de dos eixos: 

a) Enfortiment de capacitats tècniques i habilitats del jovent indígena de Chiapas per la millora del 

desenvolupament local i comunitari d'acord amb les seves pròpies demandes i cosmovisió des de 

l'equitat de gènere i el context post-COVID-19 

b) Enfortiment de la coordinació, organització i foment dels espais de participació i reflexió de les 

comunitats indígenes de l'Estat de Chiapas per la recerca d'alternatives de desenvolupament local. 

Persones a qui s’adreça 1.675 homes 1.470 dones 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat:  Enginyeria sense Fronteres  

Import de la subvenció: 60.000,00€ 

 

Import total: 145.931,47€ 

Títol: Fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en la gestión integrada del agua 

en la Amazonía norte de Ecuador 

Sector:  Suport organitzatiu i defensa ddhh  Ubicació: Equador 

Resum L'objectiu principal del projecte és aconseguir que a les província d'Orellana i Sucumbíos 

s'exerceixi el dret humà a l'aigua mitjançant una gestió integral i inclusiva, promovent que els actors 

locals vinculats al recurs hídric dissenyin i coordinin accions conjuntes per a l’optimització dels recursos 

i l'enfortiment de la gestió integral i inclusiva de l'aigua en un context de canvi climàtic. 

Hi ha 2 resultats específics i complementaris: 

1) Les Juntes d'aigua i institucions locals optimitzen i enforteixen la gestió integral i inclusiva de l'aigua 

al sector rural. 

2) La societat civil fa front als efectes del canvi climàtic a les fonts d'aigua a través d'aliances públic – 

comunitàries.  

Persones a qui s’adreça 435 homes 345 dones 



 
 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Cooperacció 

Import de la subvenció: 33.551,25€ 

 

Import total: 41.939,00€ 

Títol Mujeres, juventudes y autoridades públicas aportan a la planificación urbana del Área 

Metropolitana de San Salvador desde una perspectiva de género e inclusión  

Sector: Desenvolupament municipalista Ubicació: El Salvador 

Resum El projecte vol actualitzar el Pla de creació del Centro recreativo cultural en San Jacinto a través 

del Comitè Ciutadà del Districte 5 de Sant Salvador que comptarà amb les aportacions de dues 

universitats de El Salvador i l'assessoria tècnica en urbanisme feminista del Col·lectiu Punt 6. A més a 

més, amb la implementació del pla de transversalització de gènere s'enfortirà la Unitat de Gènere de 

la Oficina de Planificació de l'Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) i de la Comissió de Gènere 

del Consell d'Alcaldes de l'Àrea Metropolitana de San Salvador (COAMSS). 

Persones a qui s’adreça 58 homes 192  dones 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Creu Roja 

Import de la subvenció: 11.807,64€ 

 

Import total: 322.257,90€ 

Títol Contribuir a la reducció de la violència de gènere mitjançant accions que promoguin la igualtat i 

l'apoderament socioeconòmic en els barris de Mavalane A, Hulene A. i Mavalane B del districte de 

Kamavota a Maputo           

Sector: Defensa dels ddhh i Desenvolupament social Ubicació: Moçambic 

Resum La proposta es centra en les dones com a titulars de drets i en l'enfortiment de les seves 

capacitats de lideratge i productives, així com en la millora dels serveis d'atenció integral a víctimes de 

violència basada en el gènere i promoció de la igualtat per part d'actors clau comunitaris. Els eixos 

prioritaris de la proposta són: 

a) Millora del coneixement dels drets de les dones, igualtat i violència de gènere a nivell comunitari 

augmentant la capacitat per prevenir, detectar i denunciar situacions de violència de gènere. 

b) Enfortiment de les capacitats dels agents implicats en el Mecanisme Multisectorial d'atenció a les 

dones víctimes de violència basada en el gènere sobre els serveis de prevenció i atenció integral oferts. 

c) Incrementar l'apoderament socioeconòmic de les dones víctimes de violència de gènere mitjançant 

formacions en gestió de negocis, drets de dones, lideratge i formació professional. 

Persones a qui s’adreça 92 homes 88 dones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Musol 

Import de la subvenció: 31.333,43€ 

 

Import total: 79.292,62€ 

Títol  Promoció del dret humà a l'aigua, sanejament i salut al municipi de Cabricán, amb un enfocament 

de maneig integral de la conca del riu Cuilco 

Sector: Desenvolupament municipalista Ubicació: Guatemala 

Resum El projecte vol 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 Cuilco creant resiliència en el canvi 

climàtic i assegurar la sostenibilitat del dret a l'aigua. Per això, s'estructura al voltant de 4 eixos: 

a) Restablir i millorar el sistema d'aigua potable a la comunitat de Chorjalé. 

b) Enfortir la gestió municipal del servei d'aigua potable a través de visites al camp per georreferenciar 

els naixements d'aigua i l'elaboració d'un Diagnosi Participatiu Municipal del Dret Humà a l'Aigua i 

Sanejament.  

c) Sensibilitzar els titulars de drets en hàbits d'higiene i ús sostenible dels recursos hídrics i sanejament.  

d) Implementació de mesures pràctiques comunitàries de MIC com estratègia de sostenibilitat del dret 

humà a l'aigua i adaptació al canvi climàtic.  

Persones a qui s’adreça 954 homes 939 dones 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Mans Unides 

Import de la subvenció: 30.800,58€ 

 

Import total: 185.895,17€ 

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   L’objectiu és 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 buena" 

aquell estil de vida marcat per la senzillesa, l'honestedat, moderació en el consum, solidaritat amb els 

altres i amb el medi ambient. Per tant, vol contribuir a que les famílies desenvolupin estils de vida 

sostenibles des del punt de vista social, econòmic i mediambiental i inclusives a nivell social, cultural i, 

especialment, en la superació de las relacions de poder i iniquitat que perjudiquen a les dones en els 

diferents àmbits de la vida. S'estructura mitjançant 3 resultats: 

1. Les famílies camperoles del PN i ANMI Iñao adopten de practiques agropecuàries sostenibles 

socioeconòmica i ambientalment. 

2. Els Titulars de Drets (població) i de Responsabilitats (organitzacions socials) de l'Àrea Protegida 

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

ANMI de la Regió muntanyenca de l'INAO. 

3. Les famílies i organitzacions de PN i ANMI de la Regió muntanyenca de l'INAO donen suport a 

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 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Comité Solidaritat Òscar Romero 

Import de la subvenció: 29.706,84€ 

 

Import total: 44.456,84€ 

Títol La memòria històrica com a prevenció, justícia, reparació, dignificació i construcció d'una cultura 

de pau per la consolidació de la democràcia a El Salvador 

Sector: Defensa dels ddhh i desenvolupament social  Ubicació: El Salvador 

Resum El projecte contribueix a la lluita contra la impunitat, l'enfortiment de la pau i la democràcia a 

El Salvador a través de la formació, la promoció i la reconstrucció de la memòria històrica des de la 

perspectiva de drets humans - DDHH. Ho fa a través de 4 objectius: 

a) Formació de 680 persones sobre mecanismes i procediments per la protecció i defensa dels DDHH. 

b) Assessorament, orientació i acompanyament a 25 casos de violacions de DDHH durant el conflicte 

armat. 

c) Publicació de material per la promoció dels DDHH, la recuperació de la memòria històrica i la pau. 

d) Recuperació de la memòria històrica a través de la recuperació de material documental. 

Persones a qui s’adreça 265 homes 415 dones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms)  

Import de la subvenció: 19.385,00€ 

 

Import total: 71.502,00€ 

Títol  Origen Thiaroye - Sam Sam: Empoderar a las comunidades de origen de la migración irregular y 

buscar alternativas formativas y laborales en la periferia de Dakar 

Sector: Atenció salut i sanitat  Ubicació: Senegal  

Resum  L’objectiu és impulsar una transformació duradora i viable que impulsi un canvi de mentalitat 

i faci reflexionar sobre l'imaginari europeu i senegalès, en un treball conjunt amb actors senegalesos i 

amb la participació de les autoritats locals administratives i tradicionals. Aquesta transformació es 

pretén dur a terme a través de: 

- Capacitació de 20 joves líders de la comunitat perquè puguin donar difusió i involucrar la població 

local en el procés de canvi.  

- Sensibilització als diferents col·lectius, associacions, grups d'estudiants a través de xerrades 

interactives i sessions d'informació sobre migració i drets humans, per reflexionar sobre l'imaginari de 

la migració i, a través de la discussió participativa, construir alternatives reals a la migració irregular en 

el context de la perifèria de Dakar. 

- Formació adreçada a persones de la comunitat, sobretot joves, en àmbits professionals en auge 

relacionats amb les noves tecnologies, comptabilitat, emprenedoria i activitats generadores de 

recursos, que s'ofereixen al Centre Comunitari del Coneixement Digital (CCD) de Thiaroye. 

Persones a qui s’adreça  413 homes 386 dones 



 
 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Agermanament Sense Fronteres  

Import de la subvenció: 14.816,42€ 

 

Import total: 19.464,14€ 

Títol Capacitació de les cooperatives de dones a la zona rural del Camerun  

Sector: Suport organitzatiu Ubicació: Camerun 

Resum L’objectiu és capacitar les dones fent el treball agrícola més productiu, amb formacions per 

millorar la pràctica agrícola, apoderant les dones per millorar el seu paper en la família i en la relació 

amb la seva parella, millorant la gestió i cohesió del grup i aprenent a treballar de forma cooperativa i 

millorant el seu estatus en els pobles respectius i que tingui un efecte engrescador en més dones. 

Les accions d'aquest projecte es duen a terme en aquestes tres vessants: 

1. Formació com a instrument d’igualtat, per a capacitar i apoderar la dona amb cursos, seminaris i 

tallers pràctics per a les associacions de dones, concretament cursos d’Agricultura i medi ambient i 

d’Igualtat de gènere. 

2. Generar recursos per viure dignament, amb el subministrament d’eines que faciliten el treball al 

camp i de molins per triturar la mandioca i aconseguir més rendiment econòmic. 

3. Sensibilitzant al Nord per la Justícia Global, amb explicació de contes de tradició oral africana a les 

escoles de Tarragona que donen a conèixer històries, llegendes i la vida dels nens i nenes del Camerun 

i que fomenten valors com la solidaritat, l’amistat i la justícia global. 

Persones a qui s’adreça 9 homes 351 dones 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: FISC 

Import de la subvenció: 27.469,32€ 

 

Import total: 85.091,04€ 

Títol Prevenció de la violència de gènere, protecció i apoderament del dret a una vida lliure d'abusos 

en nenes, adolescents i dones adultes del Barri El Bosque de Barranquilla, Colombia 

Sector: Defensa ddhh Ubicació: Colòmbia  

Resum El projecte pretén, des d'un enfocament de Drets Humans i Gènere, donar resposta al greu 

problema de violència intrafamiliar, per condició de dona i abús en nenes, adolescents i dones adultes 

a El Bosque per una triple via: 

1. Assistencial i terapèutica: que permeti detectar, atendre, derivar i oferir l'atenció psicològica 

necessària per superar els traumes psicològics que comporten una agressió sexual. Alhora, oferir eines 

que fomentin actituds i comportaments de rebuig cap a qualsevol manifestació de violència 

intrafamiliar i per condició de dona.  

2. Conscienciació i formació: per a nenes i adolescents, i per a les seves famílies, en matèria de 

prevenció de l'abús, drets humans, desenvolupament evolutiu i coneixement psicoafectiu, així com 

l'enfortiment d'habilitats familiars que millorin la comunicació, previnguin conductes de risc i permetin 

avançar en la garantia dels drets de les dones i en la construcció d'una societat més justa i igualitària. 

3. Apoderament a dones: que permeti promoure l'equitat de gènere i la consciència ambiental, 

enfortint la participació i lideratge de les dones, brindant una capacitació en educació financera i cura 

del medi ambient, que aporti autoconfiança, seguretat i independència. 

Persones a qui s’adreça 295 homes 1.490 dones 

 



 
 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Vicente Ferrer 

Import de la subvenció: 13.340,55€ 

 

Import total: 39.443,61€ 

Títol Millorades les capacitats productives de 141 unitats agrícoles familiars mitjançant la construcció 

de capacitats, l’autoorganització comunitària i l'accés a equips de reg eficients, de les comunitats rurals 

de Guvvalonipally, Bakaram i Piratwanipalli, al districte d'Anantapur, Índia 

Sector: Desenvolupament rural Ubicació: Índia  

Resum El projecte pretén millorar les capacitats productives de 141 unitats agrícoles familiars 

mitjançant la construcció de capacitats, l’autoorganització comunitària i l'accés a equips de reg 

eficients, de les comunitats rurals de Guvvalonipally, Bakaram i Piratwanipalli, al districte d'Anantapur, 

Índia. D’una banda, es tindrà accés a equipaments que optimitzaran l'ús de l'aigua disponible i millorarà 

la productivitat de les seves terres, que juntament amb les capacitacions, en les que participaran 

homes i dones; faran que millori la gestió dels cultius de manera eficient i sostenible, d’aquesta manera 

s’aconseguirà que aquests millorin i incrementin les seves collites, augmentin els seus ingressos i 

puguin romandre a la seva comunitat sense haver d’emigrar cap a les ciutats a buscar feines 

alternatives a l’agricultura. D’altra banda, les famílies s’estableixen oficialment en grups, trien els seus 

representants i s’organitzen tant per a l’execució de les diferents activitats del projecte com per a la 

gestió posterior dels embassaments i manteniment dels equips de reg per aspersió. 

Persones a qui s’adreça 306 homes 241 dones 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Associació ECCIT 

Import de la subvenció: 9.297,10€ 

 

Import total: 16.070,00€ 

Títol Acció formativa per la igualtat de gènere i drets humans a les Escoles d'Educació Primària de les 

zones rurals del Nord del Marroc 

Sector: Educació bàsica Ubicació: Marroc  

Resum El projecte té per objectiu contribuir a la capacitació docent en igualtat de gènere a les escoles 

d'educació primària del Nord del Marroc amb un enfocament participatiu i comunitari. Es realitzarà en 

tres fases: 

a) Formació: creació d'una xarxa de recursos pedagògics. 

b) Reflexió: seminari d’intercanvi i espais de trobada d'anàlisi i reflexió entre els diferents agents 

implicats. 

c) Avaluació: a través de l'avaluació de la implementació de l'Estratègia de Gènere del Pla de Millora 

de la implementació de l'EG en la capacitació pedagògica. 

Persones a qui s’adreça 982 homes 982 dones 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació Pau i Solidaritat 

Import de la subvenció: 25.326,85€ 

 

Import total: 136.770,00€ 

Títol Promoure la justícia de gènere i el treball digne per a les dones al Líban  

Sector: Defensa ddhh Ubicació: Líban  

Resum El projecte vol promocionar la justícia de gènere i econòmica al Líban per dones treballadores 

domèstiques migrants (TDM) i del sector tèxtil i agrícola. Preveu tres línies d'acció: 

a) Accions formatives a 100 dones (60 dones TDM i 40 refugiades sirianes i palestines del sector tèxtil 

i agrícola) que permetran a les dones incrementar les seves capacitats i coneixements per l'exigibilitat 

dels seus drets laborals. 

b) Assessorament legal i jurídic a aquestes dones TDM i treballadores agrícoles i domèstiques. 

d) Accions comunicatives de sensibilització i incidència política per incrementar la capacitat d'anàlisi i 

coneixements i per incidir en les autoritats libaneses per tal que garanteixin la justícia de gènere i 

econòmica d'aquests col·lectius. 

Persones a qui s’adreça 0 homes 450 dones 

 

 

 

 

 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: ACOES 

Import de la subvenció: 24.617,00€ 

 

Import total: 76.019,34€ 

Títol Per a una nova ciutadania hondurenya 

Sector: Suport organitzatiu Ubicació: Hondures  

Resum L'objectiu és enfortir les capacitats dels i les joves estudiants que acudeixen al Centre de 

Capacitació Juvenil a la colònia Monterrey Tegucigalpa, que provenen de colònies marginals i 

comunitats rurals apartades, per a la defensa i promoció dels seus drets i de la resta de persones en 

situació de vulnerabilitat del seu entorn garantint els mitjans materials i la formació en habilitats socials 

i competències i el seu apoderament en lideratge comunitari. 

El projecte planteja: 

a) Garantir els mitjans materials per a la formació integral dels i les titulars de drets del Centre de 

Capacitació Juvenil. 

b) Enfortir les seves capacitats com a líders socials a través de la implicació als diferents programes i la 

formació en diferents capacitats laborals. 

Persones a qui s’adreça 109 homes 140 dones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cooperació Internacional 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Fundació PROIDE 

Import de la subvenció: 18.066,84€ 

 

Import total: 22.583,50€ 

Títol Propuesta educativa para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, 

en institutos públicos de educación secundaria de San Marcos 

Sector: Defensa ddhh Ubicació: Guatemala  

Resum El projecte és continuïtat de l'anterior "Propuesta educativa para la prevención de la violencia 

de género" i té com objectiu reduir els elevats percentatges de violència de gènere i d'embarassos 

adolescents. Per aconseguir-ho treballa amb pares, mares, docents i alumnat, en un primer moment 

amb el programa educatiu per impartir a les aules de 5 instituts, a 1r i 2n de secundària. Posteriorment, 

formant als i les estudiants en tècniques teatrals per du a terme representacions per tractar la 

temàtica, com a nova metodologia educativa que generi participació. A més, es vincularà a la comunitat 

ja que aquestes obres teatrals es desenvoluparan en centres juvenils i culturals per arribar a la població 

local, a més dels instituts participants. 

Persones a qui s’adreça 1.388 homes 881 dones 

 

 


