
6 41.542,66 €

CONVOCATÒRIA 2010

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

PRESSUPOST TOTAL 9.484,01 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.293,16 €

SECTOR Medi ambient

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

SINOPSI El projecte consisteix en difondre i sensibilitzar a la població de Tarragona sobre els principals

porcessos d'iniciatives de pau, que des de la societat civil es promouen a Colòmbia, Palestina i

el País Vasc. L'acció es realitzarà mitjançant la continuació de programa de radio, que des de

2008 el FISC dedica a la promoció dels Drets Humans i la difusió d'iniciatives de pau. Es

realitzarà una xerrada amb ponents internacionals i es concertaran quatre entrevistes per als

ponents en mitjans de comunicació locals.

TÍTOL DEL PROJECTE Campanya El preu de l'abundància, drets humans a les fosques

ANY 2010

ENTITAT EXECUTORA Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria - FISC

PRESSUPOST TOTAL 9.869,50 €

IMPORT SUBVENCIÓ 7.349,50 €

ANY 2010

SECTOR Pau  

UBICACIÓ Catalunya

IMPORT SUBVENCIÓ 10.000,00 €

SINOPSI L'objectiu del projecte és contribuir a crear un clima de tolerància, solidaritat i respecte a la

comunitat educativa de Tarragona a partir del programa educatiu ESREPD, un programa

integral que té tres característiques fonamentals: esdevenir una eina de connexió entre

escoles a mode de xarxa, aconseguir la implicació del professorat evitant així la intrusiód el

persona de l'ONG a l'aula i aconseguir treballar a llarg termini amb les mateixes escoles.

TÍTOL DEL PROJECTE Iniciatives de pau en context de conflictes armats: Palestina, Colòmbia i el País Vasc

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau

PRESSUPOST TOTAL 12.500,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE

Contribuir a crear un clima de tolerància,solidaritat i respecte a la comunitat educativa de 

Tarragona a partir del programa educatiu Escoles sense racisme, escoles per la pau i el 

desenvolupament

ANY 2010

SECTOR Educació



PRESSUPOST TOTAL 6.234,16 €

IMPORT SUBVENCIÓ 3.000,00 €

SECTOR Drets Humans

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Associació Salvador Allende

SINOPSI El projecte "Unitat Mòbil: actuant localment per una cultura de pau global" es perfila com una

campanya de sensibilització dirigida a infants i joves entre 6 i 18 anys de Tarragona i de la

Costa d'Ivori. Mitjançant la metodologia de l'aprenentatge i servei, utilitzada en els tallers als

centres d'educació forma i no formal, els infants i joves intercanvien aspectes de les seves

realitats culturals, socials i econòmiques, a través del treball concret sobre aspectes

relacionats amb els Drets Humans i la cultura de la pau i amb l'objectiu de fomentar unes

relacions nord/sud basades en la participació, la igualtat de relacions i la corresponsabilitat.

TÍTOL DEL PROJECTE Activitats de solidaritat, cooperació i desenvolupament de l'Associació Allende a Tarragona

ANY 2010

ENTITAT EXECUTORA Fundació Akwaba

PRESSUPOST TOTAL 21.100,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.900,00 €

ANY 2010

SECTOR Pau  

UBICACIÓ Catalunya

IMPORT SUBVENCIÓ 8.000,00 €

SINOPSI La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és una activitat lúdicofestiva que mitjançant les

xarxes socials vinculades al Comerç Just vol aconseguir crear consciència i fer reflexionar a la

ciutadania sobre les injustícies del comerç internacional i a la vegada donar eines per actuar

en la vida quotidiana.

TÍTOL DEL PROJECTE Unitat mòbil: actuant localment per una cultura de pau

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Setem

PRESSUPOST TOTAL 222.400,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE Festa del comerç just i la banca ètica 2011

ANY 2010

SECTOR Consum

SINOPSI El projecter preveu la celebració d'un tercer cicle de conferències a la Universitat Rovira i

Virgili. En aquesta ocasió en format de curs d'estiu durant el mes de juliol. Tenint en compte

l'agenda internacional, el tema central de les jornades serà el canvi climàtic en concret en

relació amb les indústries extractvies. Es farà un anàlisi de la conjuntura actual, de les cimeres

passades i prevsites i es tractarà la relació d'aquesta problemàtica amb les indústries

extractives tot buscant estratègies d'acció davant d'aquesta situació.



SINOPSI El projecte presenta les activitat de l'Associació Allende de Tarragona destinades a informar,

sensibilitzar i fomentar la participació de la ciutadania al voltant dels valors de la solidaritat,

justicia social i equitat especialment en un seminari sobre el llegat d'Allende, a través del

fòrum "DDHH, Tarragona ahora" d'una durada de tres dies que anirà a càrrec de diferents

especialistes i polítics de l'àmbit nacional i internacinoal. 


