
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 2022 

Projectes presentats: 6 Pressupost disponible: 48.000€  

Projectes finançats: 6 Pressupost executat: 48.000€   

 
 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

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

 
Import total: 12.643,41€ 

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

Sector: Educació, Sensibilització, Recerca i Incidència Ubicació: Catalunya  

Resum COMunitats és un programa educatiu pilot per comunitats educatives (escola, alumnat, 
famílies…) que té l'objectiu de formar alumnat i professorat crític vers les vulneracions de drets i capaç 
de generar propostes transformadores als propis centres educatius. Es du a terme a través de tallers 
formatius i participatius que contribueixen a enfortir l'adquisició de competències bàsiques curriculars 
perquè alumnat i professorat incideixin en la no discriminació i el desenvolupament sostenible. Es 
treballen les 4 dimensions de l'EpD: educació als tallers dels centres educatius; sensibilització a través 
de les accions APS; recerca a través de les col·laboracions especialitzades de la universitat i incidència 
en la intervenció en el màster de professorat de la URV. 

Persones a qui s’adreça 56 homes 68 dones 

 
 

 
 

 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau   
Import de la subvenció: 9.165,15€ 

 
Import total: 11.533,93€ 

Títol  Joves! Calculem la petjada de carboni?       

Sector: Educació i Sensibilització Ubicació: Tarragona  

Resum  El projecte treballa amb 70 joves (Espai Jove Kesse i IES Comte de Rius) en el que mitjançant 4 
formacions s'explicaran els efectes que l'emergència climàtica té tant al Sud com al Nord Global. Es 
potencia la participació activa del jovent per cercar alternatives per combatre el canvi climàtic a través 
de la metodologia de l'APS  creant plans i propostes de millores pels seus centres de referència. Unes 
propostes que després seran difoses entre la ciutadania de Tarragona. 

Persones a qui s’adreça  37 homes 38 dones 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat:  Associació Cooperacció  
Import de la subvenció: 8.668,51€ 

 
Import total: 10.917,40€ 

Títol  Experiències vitals de dones i identitats dissidents en la defensa dels drets que sostenen la vida a 
Tarragona. 

Sector: Educació, Sensibilització, Recerca i Incidència Ubicació: Tarragona  

Resum El projecte és de continuïtat i segueix el seu esperit per promoure processos d'apoderament i 
de visibilització del paper de les dones i identitats dissidents en defensa dels DESCA, per construir una 
societat justa i amb la sostenibilitat de la vida en el centre. Es treballen les quatre dimensions: en clau 
educativa, continuar les Escoles Populars d'Economia (eco)Feminista per incidir en la defensa de drets a 
l'aigua, energia i alimentació a través de l'educació popular. En clau de recerca, segueix amb el 
diagnòstic de lluites medi ambientals i la sistematització de pràctiques de cura del territori al voltant de 
la sobirania alimentària feminista. Per últim, en clau d'incidència i sensibilització continuar el treball de 
xarxa, d'impuls de les economies feministes i ecofeministes, i de mobilització local des de la FESCT.  

Persones a qui s’adreça 265 homes 591 dones 



Entitat: Enginyeria sense Fronteres 
Import de la subvenció: 8.051,49€ 

 
Import total: 10.064,35€ 

Títol Mirades ecofeministes per una sobirania energètica, hídrica i alimentaria a Tarragona i el Sud 
Global       

Sector: Educació, Sensibilització, Recerca i Incidència Ubicació: Tarragona  

Resum A través de la denúncia d’insostenibilitat de l’actual model de gestió dels recursos naturals a 
Tarragona, concretament, de l’aigua, l’energia i els aliments, es vol promoure alternatives que siguin 
respectuoses amb els drets humans i el medi ambient, tenint en compte especialment el paper de les 
dones en la creació de resistències. Es treballarà, des d’una perspectiva ecofeminista, l’encreuament 
entre la sobirania energètica, hídrica i alimentària per a incidir en una gestió alternativa pública, social 
o comunitària dels recursos, que permeti a la població prendre decisions apropiades segons les seves 
circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i perquè no afectin negativament al Sud 
Global. El treball en xarxa i la creació d'una ciutadania sensible a la lectura ecofeminista dels impactes 
promourà una ciutadania tarragonina com agents de transformació i canvi. Tot això es farà a través de: 
a) Estudi de sobiranies ecofeministes. 
b) Escola popular economies ecofeministes 

Persones a qui s’adreça 58 homes 112 dones 

 

 

 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Creu Roja 
Import de la subvenció: 6.095,05€ 

 
Import total: 7.695,05€ 

Títol  Nosaltres dones, un panorama global de la violència de gènere  

Sector: Educació i Sensibilització Ubicació: Tarragona 

Resum El projecte pretén vincular accions de projectes de cooperació internacional promovent un 
espai per a la sensibilització de problemàtiques globals des d'una perspectiva d'educació per al 
desenvolupament. Està dirigit a la població jove, on a través d'una exposició interactiva, podran 
reflexionar i conèixer més sobre la violència basada en gènere, compartint la realitat de la  
problemàtica des d'un enfocament global i que enfronta situacions locals i accions compartides, per 
contribuir en la transformació de normes socials que afavoreixin la seva erradicació. Per generar major 
incidència a la ciutat, es duran a terme accions de sensibilització en centres d'estudis i culturals i la 
promoció de la campanya a través de XXSS amb diferents mecanismes dirigits a la població més jove. 

Persones a qui s’adreça 150 homes 150 dones 

Educació per al Desenvolupament 2022 Fitxa resum del projecte 

Entitat: Comitè Òscar Romero 
Import de la subvenció: 6.019,80€ 

 
Import total: 10.014,16€ 

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 va néixer per generar una eina pedagògica, motivadora i amb 
metodologies participatives per apropar diferents visions culturals als infants. 
Pretén sensibilitzar infants de tercer i quart de primària de la ciutat 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. 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 


