Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al
desenvolupament per a l’any 2017: projectes aprovats

STEI-i

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Promoció de l’equitat de gènere i suport integral a dones i
nines víctimes de violència familiar al nord del Marroc
El projecte pretén ampliar els serveis del centre d’escolta i
atenció a les famílies (que atén dones i nines víctimes de
violència de gènere) a la zona rural de Xauen. També es
vol posar en marxa un servei d’orientació laboral, així com
formacions que afavoreixin la integració sociolaboral de
les dones.
Marroc
90.100,00 €
71.700,00 €

ENSENYANTS SOLIDARIS

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Formació per a docents i joves com a eina de
desenvolupament i solidaritat a Guatemala. 2n any
El projecte té dos components: d’una banda, es volen fer
cursos de formació semipresencial a 16 grups de mestres
de 10 departaments de Guatemala; de l’altra, es
pretenen dur a terme tallers monogràfics per a 6 grups
de joves de l’àrea rural de Chimaltenango. L’objectiu
comú és proporcionar aprenentatges que promoguin el
coneixement dels drets humans i de l’equitat de gènere.
Guatemala
47.740,00 €
41.500,00 €

FUNDACIÓ VICENTE FERRER

Títol:

Descripció:

País:
Cost total:
Import sol·licitat:

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament
adequat per a 65 dones i les seves famílies de les
comunitats rurals de Seebai, Ranganpalli i Sankepalli
Bramhanapalli, districte d’Anantapur, Índia
Es construiran 65 habitatges dignes amb sanejament
adequat i s’assegurarà que la propietat quedi en mans
de les dones caps de família. També es duran a terme
tallers de sensibilització en higiene, per adaptar-se a
les noves infraestructures de banys i latrines. Tot
plegat repercutirà en una millora de la salut i la
seguretat de la població destinatària.
Índia
167.368,57 €
120.000,00 €

FUNDACIÓ BALCAT SOLIDARIS

Títol:

Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Completar la infraestructura al Centre de Salut de
Namala Guimbala (regió de Kayes, cercle de Kita, a la
República de Mali) per aconseguir el funcionament
òptim dels serveis d’atenció primària
Rehabilitació d’un centre de salut a la comuna de
Namala Guimbala, amb la instal·lació de panells solars,
rentamans i la construcció d’una fossa sèptica. Al
mateix temps, es preveu l’adquisició de determinats
equips mèdics i medicaments per a l’atenció de la
població en general.
Mali
38.457,84 €
38.457,00 €

FUNDACIÓ CONCÒRDIA

Títol:
Descripció:

"Grabando Dominicana": un futur professional en les
arts audiovisuals per al col·lectiu juvenil de Santo
Domingo Oeste
El projecte pretén millorar la qualitat de vida en els
barris més pobres del municipi de Santo Domingo
Oeste, mitjançant un programa combinat d’educació
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País:
Cost total:
Subvenció:

formal, aprenentatge d’un ofici tècnic orientat al
sector cinematogràfic i audiovisual, i formació en
valors socials.
República Dominicana
42.809,95 €
42.809,95 €

VOLUNTARIS DE MALLORCA

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Accés a l’aigua potable de 210 habitatges a Aldea Paxot
II, Quiché
El projecte pretén resoldre la insalubritat dels
habitatges de 210 famílies de Paxot II, mitjançant la
dotació d’aigua potable per reduir l’impacte de les
malalties derivades del consum d’aigua contaminada.
El sistema d’abastiment es farà per perforació d’un pou
artesanal, i el manteniment de la xarxa, mitjançant una
quota familiar mensual.
Guatemala
114.231,03 €
114.231,03 €

FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Sayari Warmi: protecció i atenció integral per a
adolescents víctimes de tràfic amb fins d’explotació
sexual
L’objectiu del projecte és acompanyar adolescents
víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual en el seu
procés de recuperació, mitjançant la restitució dels
seus drets i l’apoderament personal. El projecte
estableix un procés d’acompanyament per enfortir la
seva autoestima i dotar-los d’habilitats per generar
altres fonts d’ingressos. També es treballa amb les
famílies per ajudar a la seva integració laboral i social.
Bolívia
198.303,30 €
99.290,91 €

FUNDACIÓ UNICEF COMITÈ ESPANYOL
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Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Programa integral per prevenir la desnutrició crònica
entre les poblacions indígenes de Huehuetenango,
Guatemala
El projecte es dirigeix a la reducció dels índexs de
desnutrició crònica entre la població de menys de 5
anys i proposa una estratègia integral que pretén
millorar la qualitat d’atenció dels serveis de salut amb
una perspectiva adaptada culturalment. Inclou, com a
elements clau: la pràctica adequada de les accions dels
1.000 dies, la millora de la higiene i el sanejament, i
l’establiment d’espais comunitaris d’estimulació
oportuna.
Guatemala
117.605,56 €
37.342,67 €

ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SOCIETAT

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Consolidar la qualitat educativa bàsica a la zona
d’extrema pobresa i exclusió social de la província de
Pisco, regió d’Ica, Perú
El projecte cerca que tots els infants de la zona tenguin
accés a l’educació preescolar en igualtat
d’oportunitats. Per això, proposa equipar 57 escoles
amb material educatiu, capacitar el personal docent i
sensibilitzar els pares i mares perquè participin en el
procés educatiu dels seus fills.
Perú
59.931,20 €
59.931,20 €

CREU ROJA

Títol:
Descripció:

Contribució a la divulgació i la protecció dels drets de
les dones de Dakar, Thiès i Diourbel, Senegal
El projecte vol contribuir a l’harmonització de la
legislació senegalesa amb els instruments jurídics
internacionals i regionals de promoció i protecció dels
drets de les dones. En concret, contribuirà a crear un
context jurídic favorable a la divulgació i la protecció
dels drets de 830 famílies de 13 municipis.
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País:
Cost total:
Subvenció:

Senegal
92.294,72 €
92.294,72 €

CENTRE D’ESTUDIS RURALS I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI)

Títol:

Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Reforç de les capacitats del sector hortícola familiar
gràcies a una transició agroecològica a les comunes
rurals de Guédé Village i Guédé Chantier, regió de
Saint-Louis (Podor)
El projecte se situa a la regió de Podor i se centra en les
famílies vulnerables de petits productors. Pretén
contribuir a la millora de la sobirania alimentària
reforçant les capacitats del sector hortícola gràcies a
una transició agroecològica.
Senegal
88.352,90 €
81.991,13 €

VEÏNS SENSE FRONTERES

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Import sol·licitat:

Autoconstrucció d’habitatges per a la comunitat de
Vyegwa-Gika (fase IV)
El projecte pretén millorar les condicions d’habitatge
en seguretat, durabilitat i sostenibilitat d’algunes
famílies de la comunitat batwa de Vyegwa. Es tracta
d’un grup tradicionalment exclòs que viu en condicions
vulnerables.
Burundi
115.499,33 €
115.499,33 €

METGES DEL MÓN

Títol:

Descripció:

Millora de l’accessibilitat als serveis públics de salut
mental i de la capacitat institucional per proporcionar
serveis de qualitat a la infància i la joventut en els
districtes de Gaz Nord i Deir al-Balah de la Franja de
Gaza
El projecte pretén: incrementar les capacitats per
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País:
Cost total:
Subvenció:

detectar, atendre i referir casos en atenció primària
infantil i juvenil; millorar l’abordatge comunitari de la
xarxa d’atenció de salut mental infantil i juvenil;
incrementar la capacitat dels centres de salut mental
per diagnosticar i tractar els casos, i conscienciar la
societat balear sobre la situació de Gaza.
Palestina
120.000,00 €
120.000,00 €

CÀRITAS MALLORCA

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Millora de la situació alimentària i nutricional de 240
famílies pageses vulnerables de 4 comunitats rurals del
districte de Thillé Boubacar
El projecte cerca millorar la situació d’inseguretat
alimentària i malnutrició en quatre comunitats del
districte de Thillé Boubacar. En aquest sentit, es vol
desenvolupar una millor gestió de les parcel·les d’arròs
de 240 famílies i enfortir les agrupacions d’interès
econòmic a les quals pertanyen.
Senegal
188.529,49 €
119.939,88 €

ENGINYERIA SENSE FRONTERES DE LES ILLES BALEARS

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Gestió comunitària sostenible dels recursos naturals
d'aigua, sòl i vegetació amb enfocament de la conca
hidrogràfica a la subconca de Yuraj Molino
El projecte pretén facilitar assistència tècnica a 70
famílies indígenes quítxues de 8 comunitats de la
subconca de Yuraj Molino, que s’enfronten a una pèrdua
progressiva dels recursos naturals amb una degradació
en la seva qualitat de vida. Per això, es duran a terme
activitats de conservació de sòls i aigua, i producció de
plantes forestals, amb l’objectiu de reduir la seva
vulnerabilitat.
Bolívia
153.408,68 €
119.999,97 €
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TREBALL SOLIDARI

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Enfortiment i apoderament de la xarxa de dones
treballadores en els departaments de San Salvador i
Cuscatlán
Es pretén apoderar les dones treballadores de les llars
mitjançant: l’enfortiment de la xarxa de dones
treballadores, la creació d’un centre d’assessorament de
drets sociolaborals per a dones i la presentació d’un
avantprojecte de llei per millorar la situació laboral de
les dones.
El Salvador
118.500,00 €
118.500,00 €

FUNDACIÓ SUMMA HUMANITATE

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Promoure el desenvolupament econòmic,
l’apoderament de les dones i la conservació ambiental a
quatre comunitats de la microconca El Ingenio
La intervenció pretén atendre 120 famílies mitjançant
accions que contribueixin a l’ús racional dels recursos
naturals, a la participació de les dones en la presa de
decisions i a la millora de les produccions agropecuàries.
Perú
115.040,79 €
86.984,91 €

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Promoure el dret a la participació política efectiva i
equitativa de dones i homes de les col·lectivitats locals
del departament de Mbour, Senegal
L’objectiu del projecte és promoure el dret a la
participació plena, efectiva i equitativa de dones i
homes en la vida social, política i econòmica de quatre
comunitats de la regió de Thiès. La idea és progressar
cap a la plena garantia del dret humà a la participació
política i el dret a la no discriminació per raó de sexe.
Senegal
95.576,76 €
84.600,36 €
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LLEVANT EN MARXA

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Subministrament d’aigua potable, sanejament i higiene
a la regió de Siraro
Construcció d’un pou per garantir l’accés a l’aigua
potable a cinc comunitats rurals amb més de 33.000
persones. Juntament amb aquest subministrament, es
faran dos tallers de sanejament i higiene i es reforçarà
l’actual comitè local d’aigua.
Etiòpia
111.410,41 €
105.956,74 €

MANS UNIDES

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Promoció de xarxes de coneixement i accions de
desenvolupament sostenible davant el canvi climàtic a
comunitats rurals del municipi de Choloma, Hondures
El projecte pretén millorar les capacitats, les actituds i
les pràctiques de mitigació, adaptació i resiliència
productiva davant el canvi climàtic a 18 comunitats
rurals del municipi de Choloma.
Hondures
117.605,56 €
37.342,67 €

FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ

Títol:

Descripció:

País:

Infància i dones joves promovent la innovació
tecnològica per a la promoció de l’educació, la cultura i
l’enfortiment de capacitats per a la seva autonomia
econòmica, en el municipi de Suchitoto
El projecte pretén promoure la governabilitat
democràtica i la generació d’oportunitats de futur amb
equitat de gènere des de l’enfortiment de les
competències tecnològiques, la mobilització pels drets i
la recuperació de la memòria històrica entre un total de
470 nines, nins i joves del municipi de Suchitoto.
El Salvador
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Cost total:
Subvenció:

163.025,10 €
90.573,63 €

CESAL

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Apoderament de dones i joves a la Vall d’Amarateca
El projecte beneficiarà 200 persones entre dones i joves,
amb edats entre 16 i 40 anys, residents a 18 comunitats
de la Vall d’Amarateca, mitjançant un programa de
formació integral, que inclou formació tècnica
vocacional en tecnologia de la informació i comunicació
certificada per l’Institut Nacional de Formació
Professional.
Hondures
126.281,48 €
99.139,94 €

COMITÈ ESPANYOL DE LA UNRWA

Títol:
Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Fomentant l’exercici del dret al treball de les dones
joves graduades de la Franja de Gaza gràcies a
pràctiques professionals
Amb aquest projecte es pretén formar 90 dones joves
graduades, refugiades de Palestina a la Franja de Gaza,
en una formació específica per millorar les seves
competències en la cerca d’una feina i en la seva
autoestima. Després d’aquesta formació, es pretén
que 55 dones facin cinc mesos de pràctiques
professionals en empreses de la Franja.
Palestina
128.777,50 €
110.160,50 €

ASSOCIACIÓ FINESTRA AL SUD - S’ALTRA SENALLA, INCA

Títol:
Descripció:

Horts escolars, sobirania alimentària i comerç just
El projecte consisteix a desenvolupar un hort escolar a
cinc escoles d’una àrea rural, amb la finalitat de millorar
la dieta alimentària dels nins i nines que assisteixen a
aquestes escoles i que, posteriorment, cada alumne
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País:
Cost total:
Subvenció:

serveixi com a agent multiplicador de coneixements
dins les parcel·les familiars, induint els pares i mares a
elaborar un hort familiar.
Nicaragua
36.762,84 €
19.263,85 €

VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON

Títol:

Descripció:

País:
Cost total:
Subvenció:

Desenvolupament d’un sistema agrícola sostenible amb
enfocament de resiliència, cadena de valor i equitat de
gènere, garant de la seguretat i la sobirania alimentària
dels petits productors de les poblacions de Jean Rabel,
Acul du Nord i Milot
Es pretén impulsar el dret de les famílies pageses
vinculades als centres de llavors de Jean Rabel, Acul du
nord i Milot a una alimentació suficient i adequada, així
com al control dels seus recursos. Es desenvoluparan
tres eixos de treball: enfortiment de la sostenibilitat i
productivitat agrícola, millora de l’emmagatzemament,
el tractament postcollita i la comercialització, i
enfortiment de la capacitat de gestió i d’incidència en
polítiques públiques de les organitzacions.
Haití
120.000 €
120.000 €
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