Convocatòria de subvencions de projectes de sensibilització i educació per al
desenvolupament de 2016

S’han presentat un total de 35 sol·licituds de subvenció per executar projectes
que inclouen activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament
que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la
solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat
balear. A continuació es detallen els projectes aprovats i la puntuació
obtinguda:

Entitat:

Amics de la Terra Balears

Títol del projecte:

Sensibilització i educació per reduir el canvi
climàtic, la dependència del petroli i els seus
impactes als països empobrits

Descripció:

El marc del projecte és la situació actual de
dependència energètica del petroli a les Balears, i
pretén reduir la dependència d’hidrocarburs i de
l’ús d’energia i les emissions de CO2 per part de
diferents sectors de la població de Mallorca, cap a
un comportament més sostenible i solidari amb
les comunitats més pobres dels països productors
de petroli. Les accions que preveu el projecte a
Mallorca són: un programa d’educació continuada
en dos centres de secundària; una formació per a
formadors adreçada a entitats, en què es definirà
una acció de mobilització conjunta posterior; una
conferència ciutadana, i la difusió d’informació a
Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació,
amb l’objectiu d’aconseguir canvis d’actitud i
hàbits en l’ús de l’energia i més coneixement dels
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impactes que té per als països empobrits.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

13.139,00 €

Punts obtinguts:

83

Entitat:

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Títol del projecte:

Barris oberts per a la promoció de la convivència
en la diversitat i l’equitat amb participació
ciutadana a Mallorca. Fase II

Descripció:

Aquest projecte està dissenyat per donar
continuïtat a la fase I de “Barris oberts”, amb
l’objectiu de fomentar el teixit social, la
integració, la convivència intercultural i el diàleg
entre els veïns i veïnes de s’Arenal, territori
compartit entre Palma i Llucmajor. Per contribuir
a l’assoliment d’aquest objectiu, s’ha plantejat la
coordinació de les activitats des de la Comissió de
Convivència de s’Arenal, impulsada pels serveis
socials de Llevant, que afavorirà la xarxa i el
sorgiment de sinergies entre les entitats que
participen en la Comissió. A més, es faran
formacions sobre voluntariat, participació social,
gènere i migracions, i intercanvis d’experiències
amb una ONG magrebina per contribuir a
l’enfortiment de les associacions i entitats del
barri, i promoure la participació de col·lectius de
dones. També es duran a terme activitats

d’educació i sensibilització comunitària per a la
convivència intercultural en centres educatius.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

24.700,00 €

Punts obtinguts:

79

Entitat:

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Títol del projecte:

Escoles sense racisme, escoles per la pau i el
desenvolupament a Mallorca. Fase V (ESR, EPD)

Descripció:

Es proposa actuar en sis centres públics de l’illa de
Mallorca amb el programa ESR, EPD, i donar
continuïtat al treball que es desenvolupa als
centres durant aquest curs 2016-2017 i els cursos
anteriors. El projecte acompanyarà, al llarg de tot
el curs escolar, els professors i la comunitat
educativa, amb formació sobre el programa ESR,
EPD i la metodologia, i amb suport per dur a
terme les activitats. A demanda del professorat
amb el qual s’ha treballat en el curs escolar
anterior i l’actual, es vol continuar oferint l’eina
del teatre fòrum per tractar a les aules la
convivència intercultural i altres problemàtiques
de l’àmbit escolar com l’assetjament escolar i el
ciberassetjament escolar. A més, i com a
activitats noves, s’ofereixen material didàctic per
al cicle d’infantil i l’exposició “Mira tu” per a
primària i secundària, amb l’objectiu d’afavorir la

comprensió de l’origen dels prejudicis i la
discriminació.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

24.715,00 €

Punts obtinguts:

78

Entitat:

Associació Artística i Cultural Thakhi-Runa

Títol del projecte:

“Blanco
sabio
desahucia
indio
bruto.
Concienciación sobre la relación que existe entre
la extinción de pueblos originarios y la
explotación de recursos naturales”

Descripció:

Projecte articulat d’educació que promou una
actitud crítica, l’estima pels drets humans, la
igualtat i la justícia social. Per a això, s’empren un
conjunt d’accions educatives i culturals que
inclouen
tallers
interactius,
exposicions,
performances, cursos i campanyes de publicitat
solidàries en espais educatius i socials de les
Balears, adreçades principalment a la població
d’educació primària i secundària, però també a la
comunitat en general. Cadascuna de les accions fa
visible l’extermini gradual dels pobles indígenes a
causa de l’explotació indiscriminada dels recursos
naturals situats als seus territoris. Se cerca
estimular una postura activa individual sobre
assumptes globals, com ara la crisi ambiental, les
violacions massives dels drets humans, els fluxos

de desplaçats, el comerç internacional i el crim
multinacional en les múltiples facetes.
Illes:

Mallorca, Menorca i Eivissa

Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

86

Entitat:

Associació Finestra al Sud - S’Altra Senalla Inca

Títol del projecte:

Cafè Ciutat d’Inca: cafè just i solidari

Descripció:

És una proposta que acosta els productors
cafeters de comerç just de Nicaragua a la
ciutadania, a través de les administracions, les
institucions educatives, la premsa, els comerços,
les empreses i el teixit associatiu. El “Cafè Ciutat
d’Inca, el cafè just i solidari”, produït en
condicions de justícia i solidaritat, té com a
objectiu convertir-se en una eina poderosa que
ajudi a la sensibilització sobre les regles injustes
del mercat neoliberal, apropant les realitats de
productors, consumidors i institucions. Aquest
projecte parteix d’un acord inicial entre la
cooperativa de comerç just Augusto Cesar
Sandino de Nicaragua en el projecte de
sensibilització executat actualment per Finestra
al Sud. Inclou la trobada que va tenir lloc el 19 de
març i la xerrada col·loqui que va organitzar
l’equip de Finestra al Sud amb Exolina Aldana,
presidenta de la cooperativa de comerç just

Augusto Cesar Sandino.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

23.624,00 €

Punts obtinguts:

72

Entitat:

Associació de Botigues Solidàries de les Illes
Balears - S’Altra Senalla

Títol del projecte:

Centres educatius per un comerç just

Descripció:

El títol del projecte representa el camí que des de
fa alguns anys ha iniciat l’entitat i que consisteix a
donar a conèixer el comerç just i el consum
responsable a tota la comunicat educativa del
centre mitjançant quatre compromisos:
— Compromís del centre a fer present el comerç
just al mateix centre mitjançant un manifest
redactat, aprovat i signat pels representants
del Consell Escolar.
— Creació d’un grup de treball que vetlli per dur
a la pràctica el compromís signat, per mitjà
d’activitats de sensibilització i la introducció
de productes de comerç just al centre.
— Realització
d’activitats
educatives
de
sensibilització i de formació tant a l’alumnat
com al professorat (vegeu l’oferta educativa a

l’annex 5).
— Introducció de productes de comerç just al
centre ja sigui a la sala de professors, al bar,
productes relacionats amb l’alimentació,
l’esport, etc.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

77

Entitat:

Associació Casal de la Pau

Títol del projecte:

Junts feim créixer el comerç just

Descripció:

Aquest projecte és la continuació de la tasca de
sensibilització i difusió del comerç just com a eina
de cooperació per al desenvolupament i justícia
global que duu a terme l’associació des de fa
denou anys. L’entitat entén el comerç just com
una eina transformadora de la situació de les
poblacions empobrides dels països del Sud, i com
un element de denúncia i possibilitat d’acció
sobre les causes que originen aquesta pobresa: els
models de desenvolupament dels països del Nord.
Es tracta gairebé del mateix projecte que els
darrers dos anys, des del convenciment que la
feina obté resultats, però que necessita
continuïtat. El projecte s’articula, com el de la
convocatòria de 2015, en dues línies bàsiques:

— Línia 1. Activitats de sensibilització i educació
per al desenvolupament en l’àmbit de
l’educació formal i no formal, mitjançant
activitats en centres educatius, clubs d’esplai,
escoles d’estiu i biblioteques.
— Línia 2. Sensibilització en l’àmbit informal,
adreçada a la població general de Manacor i
també dels municipis de la comarca, i
incidència a la premsa i a través de la xarxa.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

22.743,10 €

Punts obtinguts:

82

Entitat:

Comitè Espanyol de la UNRWA

Títol del projecte:

“Gaza Amal: acercando los derechos humanos e
igualdad de género a la ciudadanía balear, a
través de historias de mujeres refugiadas de
Palestina”

Descripció:

Com a part dels programes “Una ventana a los
derechos humanos y escuelas por la paz”,
desenvolupats per UNRWA Espanya des de l’any
2006, aquest projecte pretén promoure entre la
població, principalment jove, de quatre localitats
de les Illes Balears (Palma, Inca, Manacor i Eivissa)
una consciència crítica sobre la igualtat de gènere
i els drets humans (DH) des d’històries de dones

refugiades de Palestina, mitjançant diferents
eines pedagògiques. Per a això, s’organitzaran
tres formacions teòriques i pràctiques adreçades
a monitors d’oci i temps lliure de sis hores de
durada; sis sessions/jornades de sensibilització
(de tres hores cada una) per a públic jove,
voluntari, universitari i integrant d’associacions
diverses, i dues presentacions del còmic
adreçades al públic general, amb presència de
mitjans, una de las quals es podria emmarcar en
el Festival Internacional del Còmic de Mallorca.
L’eina principal és un còmic que exposa distintes
situacions quotidianes amb què han de bregar les
dones refugiades de Palestina a la Franja de Gaza,
mitjançant el qual es pretén generar consciència
crítica entorn dels drets humans, els estereotips
de gènere culturals i la rellevància de
l’apoderament de les dones. Aquest projecte
s’executarà a quatre localitats (Eivissa, Inca,
Manacor i Palma), amb la col·laboració de
diferents entitats com ara la Universitat de les
Illes Balears (UIB), àrees de joventut
d’ajuntaments (Palma, Eivissa, Inca i Manacor) i
associacions diverses. S’espera que directament hi
participin prop de 250 persones (el 60 % dones i
el 60 % joves) entre estudiants universitaris,
monitors d’oci i temps lliure, voluntaris vinculats
a serveis de voluntariat de les entitats
participants, integrants d’associacions, ONG i
administracions locals. Així mateix, tindrà un
impacte indirecte d’unes altres 1.000 persones,
per l’efecte multiplicador de les persones
beneficiàries directes i la difusió al microlloc web

dels materials produïts. El projecte s’emmarca
dins d’una línia de treball desenvolupada a les
Illes Balears des de l’any 2014 que pretén
contribuir a la creació d’una ciutadania balear
informada, crítica i compromesa amb els drets
humans i la igualtat de gènere. El cost total és de
25.000 euros, i se sol·licita al Govern de les Illes
Balears el 100 % d’aquest cost (25.000 euros).
Illes:

Mallorca i Menorca

Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

82

Entitat:

Creu Roja

Títol del projecte:

“Proteger la
indiferencia”

Descripció:

El projecte és una campanya de sensibilització
que pretén donar a conèixer a la població de les
Illes Balears els aspectes relacionats amb les
migracions i, en concret, amb les migracions
forçoses. Es tracta d’acostar, a través d’una
metodologia participativa, els motius i les causes
pels quals les persones es veuen obligades a
abandonar el seu lloc per cercar protecció, així
com les dificultats del viatge migratori i les
situacions a les quals s’han d’enfrontar en el lloc
d’acollida.

humanidad,

acabar

con

la

Illes:

Mallorca

Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

76

Entitat:

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears

Títol del projecte:

Fòrum “Comunicació, educació i ciutadania (V)”

Descripció:

Aquest és un projecte que treballa els eixos
principals de l’educació i la comunicació per al
desenvolupament. A partir de diferents activitats
educatives, de sensibilització i de participació en
el territori es vol promoure una mirada crítica i
creativa que posi en crisi l’imaginari cultural
institucional que encara avui estigmatitza certes
realitats socials. El projecte treballa una
perspectiva crítica a favor d’una ciutadania
intercultural, inclusiva, respectuosa amb les
diferències de classe, gènere, ètnia i raça, que
promogui els valors de la cooperació i la
solidaritat, i que opti per un creixement
sostenible. El projecte treballa amb i per al món
educatiu, de les entitats, dels professionals de la
comunicació i de l’Administració pública, i la
ciutadania en general.

Illes:
Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

83

Entitat:

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears

Títol del projecte:

“Formación sobre derecho humano al agua,
incidencia política y género”

Descripció:

El projecte proposa dur a terme activitats
formatives amb l’objectiu de facilitar l’adquisició
de coneixements i eines tècniques al voluntariat,
estudiants universitaris i professionals de les ONG
sobre el dret humà a l’aigua, incidència política i
gènere. Segons els resultats i l’avaluació de la
convocatòria anterior, en què es dugueren a
terme dos cursos semipresencials, “Introducción
al derecho humano al agua” i “Incidencia política
en las ONGs y los movimientos sociales”, se
cercarà ampliar o substituir l’oferta amb el curs
“Transversalizando
el
género.
Proyectos,
organizaciones y presupuestos”. Aquests cursos
tindran una sessió presencial per reflexionar
sobre els continguts i fomentar el diàleg crític i la
participació. A més, es durà a terme una jornada
tècnica sobre gènere en què s’aprofundeixi sobre
els continguts tractats en els cursos i es convidi la
societat balear a reflexionar sobre aquestes
temàtiques en l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides. Per dinamitzar aquestes activitats, s’han
programat
presentacions,
xerrades
motivacionals i tallers pràctics sobre cooperació,

tecnologia i desenvolupament humà. Amb la
realització d’aquestes activitats, s’ampliaran els
coneixements
del
voluntariat,
estudiants
universitaris, professionals de les ONG i la
població balear civil, i es crearan sinergies entre
els distints col·lectius i associacions per impulsar
la participació en la cooperació per al
desenvolupament.
Illes:

Mallorca, Menorca, Eïvissa i Formentera

Subvenció:

23.800,00 €

Punts obtinguts:

72

Entitat:

Fundació Vicente Ferrer

Títol del projecte:

Emprenedoria i sensibilització: un exercici pràctic
per a la transformació social

Descripció:

Amb aquest projecte es vol apropar la cultura i la
realitat social de l’Índia a l’alumnat de secundària
i formació professional bàsica de les Illes Balears,
dotant-lo d’eines educatives per fomentar una
visió global, reflexiva i crítica que promogui la
construcció de la pau des del desenvolupament, i
abordar temes com les desigualtats, la pobresa i
les relacions Nord-Sud. Mitjançant el programa
JES (“Joves emprenedors socials) de l’ICAPE, l’FVF
continua treballant els drets humans amb la
comunitat escolar, acompanyant els centres i els
al·lots i al·lotes en un cas pràctic de creació d’una

ONG i, així, engrescant el jovent cap a una
transformació social generada per tots, tal com
promou l’Agenda 2030 i els ODS. L’FVF serà
l’entitat de referència i qui, de manera activa i
contínua, doni suport als centres escolars en el
seu projecte d’emprenedors i transformadors
socials.
Illes:
Subvenció:

15.622,99 €

Punts obtinguts:

70

Entitat:

Fundació de Solidaritat Amaranta

Títol del projecte:

Tallers educatius “Tracta d’evitar-lo”, sobre el
tràfic de persones i els drets humans

Descripció:

Es tracta d’un projecte d’educació per a la
transformació social per fomentar la presa de
consciència i el compromís pel canvi a favor de
l’equitat entre dones i homes, que es desenvolupa
amb tallers educatius adreçats a adolescents i
joves d’entre 14 i 23 anys, a escoles, instituts,
programes de protecció, centres de justícia
juvenil, Universitat i altres àmbits no formals de
les Illes Balears. A partir d’un fenomen global
com és el tràfic de dones, es reflexiona sobre les
situacions quotidianes en les quals es vulneren els
drets més bàsics i es consensua què podem fer per
evitar-les, mitjançant una metodologia dinàmica i

emancipadora que s’adapta a les característiques
del grup de participants, des de l’enfocament de
gènere en el desenvolupament i la promoció dels
drets humans.
Illes:

Mallorca, Menorca, Eïvissa i Formentera

Subvenció:

22.584,30 €

Punts obtinguts:

84

Entitat:

Fundació Deixalles

Títol del projecte:

Contra les desigualtats, jo aposto pel consum
responsable, i tu?

Descripció:

El projecte “Contra les desigualtats, jo aposto pel
consum responsable, i tu?” té com a objectiu
incidir en el consum responsable de les
administracions i del teixit associatiu i
empresarial de Mallorca, mitjançant accions de
sensibilització amb responsables tècnics i polítics
de les administracions i amb el teixit empresarial i
social de l’illa. Aquesta incidència es pretén
assolir mitjançant accions de sensibilització i
d’assessorament, la difusió del Catàleg de comerç
just i producte ecològic local a Mallorca, visites a
les entitats de la Taula de Comerç Just, així com
l’organització d’una jornada sobre bones
pràctiques en el foment del comerç just i el
consum responsable a les administracions.

Illes:

Mallorca

Subvenció:

20.659,00 €

Punts obtinguts:

71

Entitat:

Fundació Institut Sindical de Cooperació per al
Desenvolupament - ISCOD

Títol del projecte:

Solidaritza’t! Famílies actives i compromeses en
la transformació de la societat (fase III)

Descripció:

La tercera fase del projecte “Solidaritza’t” té
l’objectiu d’enfortir les capacitats i facilitar
recursos a les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMIPA) de Mallorca per dur a terme
activitats d’EpD amb potencial transformador en
les comunitats educatives respectives. L’acció
comprèn tres línies d’intervenció:
1. Formació de famílies, professorat i directius
en format de tallers de teatre social sobre
tres temàtiques prioritàries: interculturalitat,
equitat de gènere i cultura de pau.
2. Acompanyament
formatiu
i
suport
(organitzatiu, material) a les AMIPA per a
l’organització d’una activitat d’EpD amb
potencial transformador.
3. Gestió dels mitjans de comunicació i
d’intercanvi de recursos (informació, eines
didàctiques, contactes i notícies) dedicats a

l’EpD adreçats a les famílies de l’alumnat:
blog i pàgina de Facebook “Solidaritza’t”.
Aquesta acció pretén capacitar nous agents
d’EpD i obrir les activitats d’EpD a tota la
comunitat educativa.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

25.000,00 €

Punts obtinguts:

81

Entitat:

Fundació UNICEF Comitè Espanyol

Títol del projecte:

Educació en drets: escola i municipis (fase II)

Descripció

Es tracta d’una continuïtat del projecte aprovat
per la Direcció General de Cooperació en la
convocatòria d’EpD de 2015 (“Una escola amb
drets”). En aquest sentit, cal dir que el projecte
està avalat pel conveni subscrit amb la
Conselleria d’Educació i Universitat amb
l’objectiu de promoure una reflexió sobre
l’articulació de la Convenció sobre els Drets dels
Infants en la comunitat educativa (docents, equip
directiu, estudiants, referents familiars i serveis
administratius). D’altra banda, es pretén aplicar
la proposta en els municipis on UNICEF Comitè
Balears duu a terme el programa “Ciutats
amigues de la infància”, per aplicar la proposta de
manera integral als municipis, amb els
ajuntaments dels quals també hi ha convenis de

col·laboració.
Illes:

Menorca, Eïvissa i Formentera

Subvenció:

22.562,47 €

Punts obtinguts:

86

Entitat:

Metges del Món

Títol del projecte:

ST♀P VI♀LÈNCIES

Descripció:

Es pretén fer reflexionar i actuar amb la
comunitat educativa sobre els drets humans i el
gènere com a punt de partida per aconseguir la
transformació social i promoure la ciutadania
global. L’objectiu és generar un procés
d’aprenentatge col·lectiu en el qual s’acompanyi
tota la comunitat educativa en la integració dels
valors assenyalats, perquè finalment sigui la
comunitat la que integri els enfocaments
plantejats promovent l’acció que cerqui el canvi
social cap a una societat més justa, igualitària i de
plens drets. Durant dos anys, es treballarà en
espais educatius formals en l’adquisició d’eines i
coneixements, així com sensibilització i actitud
crítica, més concretament, en temes d’altres
violències contra les dones com són la prostitució,
el tràfic amb finalitats d’explotació sexual i la
mutilació genital femenina. A més, es dotarà
d’eines la comunitat educativa, per incorporar els
elements de l’educació per al desenvolupament

en els programes educatius formals, mitjançant
reunions, formacions, tallers i activitats de
sensibilització, i una exhaustiva avaluació
continuada amb l’objectiu de donar-li la màxima
sostenibilitat possible.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

23.656,01 €

Punts obtinguts:

72

Entitat:

Metges del Món

Títol del projecte:

Una altra mirada

Descripció:

“Una altra mirada cap a la immigració” és un
projecte d’educació per al desenvolupament i
sensibilització que cerca mostrar la realitat de la
immigració, dirigir la mirada cap al nostre entorn,
els nostres centres d’estudi i barris, centrant-nos
a identificar i combatre els estereotips, clixés i
idees preconcebudes sobre la immigració que
s’han fet fortes en la nostra societat, així com
davant nous fenòmens com el de la crisi del
Mediterrani i la situació de les persones
refugiades. S’oferiran eines per desmuntar
aquests estereotips i es reforçarà la importància
de la interculturalitat i de la defensa del dret a la
salut per a totes les persones. D’aquesta manera,
se cerca la implicació activa de la societat civil en

el canvi social.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

23.583,01 €

Punts obtinguts:
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Entitat:

Treball Solidari

Títol del projecte:

“Dones del Sud, històries d’apoderament”: la
realitat de la dona als països del Sud

Descripció:

El projecte proposa posar en marxa una
campanya que mostri a la població la situació de
la dona als països del Sud i l’important paper que
té en l’economia familiar. Per això, es treballarà
en dues línies complementàries. D’una banda, la
itinerància dins el municipi de Calvià de
l’exposició “Dona i microcrèdit: un món de treball
i esperança”, un conjunt de fotografies de Pep
Bonet sobre les dones al Sud. A partir de
l’exposició, es duran a terme visites guiades per a
la població i activitats per als joves d’institut,
com ara microrelats, un cinefòrum, una xerrada
sobre gènere, una narració real d’una experiència
migratòria femenina a l’entorn del treball i una
festa solidària. D’altra banda, es duran a terme
conferències i taules rodones sobre realitats de
les dones del Sud, com ara la propietat, la seva
feina i l’espai públic, involucrant el teixit social en

aquesta temàtica.
Illes:

Mallorca

Subvenció:

16.111,12 €

Punts obtinguts:
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Entitat:

Veterinaris sense Fronteres - Vetermon

Títol del projecte:

Bona alimentació, bona agricultura

Descripció:

La famosa frase “del camp a la taula” comença a
no tenir gaire sentit. La realitat d’avui en dia és
més aviat “de la indústria al supermercat i del
supermercat a la taula”. Hem perdut la connexió
amb l’agricultura de proximitat i de temporada,
basada en explotacions familiars, que ha estat
substituïda per aliments altament processats,
responsables de la pandèmia més greu del segle
XXI, segons l’OMS i la FAO: la mala alimentació.
L’objectiu d’aquest projecte és sensibilitzar i crear
consciència
crítica
entorn
del
model
agroalimentari actual, que ens emmalalteix i
genera tota una sèrie de desigualtats socials que
neguen el dret a una alimentació adequada.
Mitjançant el darrer informe publicat per VSF,
“Viaje al centro de la alimentación que nos
enferma”, es mostraran les diferents cares del
model agroalimentari imperant.

Illes:

Mallorca, Menorca i Eïvissa

Subvenció:

22.500,00 €

Punts obtinguts:

72

