Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al
desenvolupament per a l’any 2018: projectes aprovats

“Prevención y protección contra la violencia de género para mujeres refugiadas de
Palestina en la Franja de Gaza”
Entitat: Comitè Espanyol de la UNRWA
Soci local: Comitè Espanyol de la UNRWA
País: Palestina
Sector d’intervenció: respecte pels drets humans, dona i desenvolupament
Pressupost total: 157.315 €
Subvenció: 120.000 €
“Formación y mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y jóvenes desplazados
por el conflicto armado, en el pueblo de Kabba, región de Koulikoro, Mali”
Entitat: REMAR Balears
Soci local: REMAR Mali
País: Mali
Sector d’intervenció: educació primària
Pressupost total: 103.735,78 €
Subvenció: 38.780 €
“Contribuyendo a la mejora del derecho a la educación de base y a la
profesionalización de las niñas y jóvenes de la región de Ségou, Mali”
Entitat: Mans Unides
Soci local: Religiosas de María Inmaculada
País: Mali
Sector d’intervenció: serveis i instal·lacions educatius i formació
Pressupost total: 283.250,21 €
Subvenció: 25.409 €
“Acceso al agua potable de 126 familias en aldea Chulumal I, Quiché”
Entitat: Voluntaris de Mallorca
Soci local: Asociación de Desarrollo Integral Zacualpense (ADIZ ONG)
País: Bolívia
Sector d’intervenció: abastiment bàsic d’aigua potable i sanejament bàsic
Pressupost total: 82.200,18 €
Subvenció: 82.200,18 €
“Promoció de l’equitat de gènere i suport integral a les dones i nenes víctimes de
violència familiar al nord del Marroc. 2n any”
Entitat: STEI-I
Soci local: Asociación Talassemtane para el Medio Ambiente y el Desarrollo (ATED)
País: Marroc
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Sector d’intervenció: dona i desenvolupament
Pressupost total: 100.000 €
Subvenció: 77.300 €
“Formació per a docents i joves com a eina de desenvolupament i solidaritat a
Guatemala. 3r any”
Entitat: Ensenyants Solidaris
Soci local: AEPREQ
País: Guatemala
Sector d’intervenció: formació de professors
Pressupost total: 50.300,4 €
Subvenció: 38.857,4 €
“Familias de hogares Aynewasi con oportunidades sociales y económicas fortalecen
su dinàmica familiar”
Entitat: Amics de la Infància
Soci local: Ayne Perú
País: Perú
Sector d’intervenció: formació de professors
Pressupost total: 157.667,77 €
Subvenció: 73.639,13 €
“Millora del dret a la supervivència de nens i nenes entre 0 i 5 anys a través de la
implantació d’un model de desenvolupament integral de la primera infància a
Independencia i El Alto, Bolívia”
Entitat: Fundació UNICEF Comitè Espanyol
Soci local: UNICEF Bolívia
País: Bolívia
Sector d’intervenció: educació
Pressupost total: 198.607,27 €
Subvenció: 84.839,36 €
“Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños menores de cinco años
Q’anjob’al de San Juan Ixcoy en el Dpto. de Huehuetenango (Guatemala): derecho a
una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque
de genero”
Entitat: Apotecaris Solidaris
Soci local: Apotecaris Solidaris
Sector d’intervenció: salut
Pressupost total: 145.711,78 €
Subvenció: 92.390,99 €
“Apoyar con infraestructura y nutrición a la comunidad educativa rural del nivel inicial
de la provincia de Pisco, Región Inca, Perú”
Entitat: Associació Família i Societat (AFIS)
Soci local: Redes Perú
País: Bolívia

Projectes aprovats convocatòria cooperació 2018

Sector d’intervenció: educació primera infància
Pressupost total: 59.990 €
Subvenció: 28.606 €
“Integració Laboral per a nines amb discapacitat mental lleu i mares pobres d’infants
amb discapacitat al barri Djélibougou de la Comuna I a la capital Bamako, Mali”
Entitat: Fundació Balcat Solidaris
Soci local: AMALDEME
País: Mali
Sector d’intervenció: serveis i instal·lacions educatius i formació
Pressupost total: 59.570 €
Subvenció: 33.220 €
“Fortalecimiento del derecho a la educación en la comunidad de kanyukua, (R.D.
Congo)”
Entitat: Fundació Summa Humanitate
Soci local: Projet Ditunga
País: República Democràtica del Congo
Sector d’intervenció: educació primària
Pressupost total: 178.215,66 €
Subvenció: 92.523,02 €
“Incidencia y organización de Víctimas del Cambio Climático para la Defensa de la
Vida y del Territorio en El Salvador”
Entitat: Associació Entrepobles
Soci local: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)
País: El Salvador
Sector d’intervenció: educació / formació mediambiental
Pressupost total: 125.606,74 €
Subvenció: 112.856,74 €
“Intervención integrada para el incremento de las oportunidades productivas y
comerciales de los actores débiles de la cadena productiva del cacao en el distrito de
Chazuta”
Entitat: Foment al Desenvolupament Econòmic Social de Balears (FODESBA)
Soci local: Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia (IDSA)
País: Perú
Sector d’intervenció: cooperatives agrícoles
Pressupost total: 109.002,43 €
Subvenció: 77.976,77 €
“Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 78 dones i les seves
famílies de la comunitat rural de Molagavalli Kottala, districte d’Anantapur, Índia”
Entitat: Fundació Vicente Ferrer
País: Índia
Soci local: Rural Development Trust / Women Development Trust (RDT/WDT)
Pressupost total: 188.348,81 €
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Subvenció: 120.000 €
“Fortalecimiento de organizaciones campesinas para el ejercicio de sus derechos
sociales, económicos y ambientales con equidad y justicia en los municipios de
Torotoro y Acasio”
Entitat: Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)
Soci local: CIPCA
País: Bolívia
Sector d’intervenció: cooperatives agrícoles
Pressupost total: 120.000 €
Subvenció: 83.340 €
“Yo también soy Oeste TV: proyecto de sensibilización y formación de las/los jóvenes
de Santo Domingo Oeste”
Entitat: Fundació Concòrdia
Soci local: Fundació Concòrdia Dominicana
País: República Dominicana
Sector d’intervenció: formació professional
Pressupost total: 58.300,35 €
Subvenció: 32.639,85 €
“Proyecto empoderamiento de la mujer en las comunidades rurales de Siraro a través
de su desarrollo económico”
Entitat: Llevant en Marxa
Soci local: Consolate Fathers
País: Etiòpia
Sector d’intervenció: dona i desenvolupament
Pressupost total: 113.853,5 €
Subvenció: 32.138 €
“Mejorada la capacidad profesional y las condiciones laborales de 75 docentes de
educación preescolar en el Departamento de Madriz”
Entitat: Fundació Institut Sindical de Cooperació al Desencolupament (ISCOD)
Soci local: Asociación Promotores de la Cultura (APC)
País: Nicaragua
Sector d’intervenció: formació de professors
Pressupost total: 185.492,26 €
Subvenció: 119.090,90 €
“Promoviendo el liderazgo femenino y la ciudadanía activa en las comunidades
locales de Casamance, fase II”
Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Soci local: USOFORAL
País: Senegal
Sector d’intervenció: política educativa i gestió administrativa
Pressupost total: 123.496 €
Subvenció: 115.542 €
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“Fortalecimiento organizativo de mujeres para la soberanía alimentaria y la defensa
del territorio en el área de influencia del Páramo del Santurbán-Santander-Colombia”
Entitat: Illes Solidàries amb el Sud
Soci local: Corporación Buen Ambiente (CORAMBIENTE)
País: Colòmbia
Sector d’intervenció: dona i desenvolupament
Pressupost total: 71.936,33 €
Subvenció: 35.471,49 €
“Adaptación al cambio climàtico mejorando la resiliencia a través del acceso a agua,
saneamiento y promoción de buenas prácticas higiénicas de 3 comunidades
agropastorales del distrito de Simanjiro, región de Manyara”
Entitat: Creu Roja
Soci local: Creu Roja Tanzana
País: Tanzània
Sector d’intervenció: aigua potable i sanejament bàsic en zones rurals
Pressupost total: 304.770 €
Subvenció: 28.410 €
“Innovo y cambio: modelo educativo inclusivo y con perspectiva de género para niñas
y niños de Waslala, Nicaragua”
Entitat: Fundació Ajuda en Acció
Soci local: Fundación Madre Tierra
País: Tanzània
Sector d’intervenció: educació primària
Pressupost total: 154.267 €
Subvenció: 120.000 €
“Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector No.1, de la aldea
La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá. Quetzaltenango”
Entitat: Fundació MUSOL
Soci local: Servicios para el Desarrollo (SER)
País: Guatemala
Sector d’intervenció: abastiment bàsic d’aigua potable i sanejament bàsic
Pressupost total: 147.640,61 €
Subvenció: 115.521,31 €
“Promoción de la soberanía alimentaria a través del fortalecimiento de las
capacidades de 100 familias campesinas del municipio de Totogalpa”
Entitat: Treball Solidari
Soci local: INPRHU
País: Nicaragua
Sector d’intervenció: producció d’aliments agrícoles
Pressupost total: 132.672,01 €
Subvenció: 114.140 €

Projectes aprovats convocatòria cooperació 2018

“El Derecho a la Alimentación de campesinas y campesinos ante la expansión del
modelo agroalimentario en las provincias de Kwango y Kwilu”
Entitat: Veterinaris sense Fronteres (Vetermon)
Soci local: Confédération Paysanne du Congo
País: República Democràtica del Congo
Sector d’intervenció: desenvolupament agrari alternatiu
Pressupost total: 120.000 €
Subvenció: 115.004,73 €
“Mejorar la capacidad de la comunidad educativa para proporcionar servicios de
salud mental y apoyo psicosocial y protección infantil; para asistir a la infancia en
situación de vulnerabilidad en sus respectivas escuelas en la Gobernación de Jericó”
Entitat: Metges del Món
Soci local: Palestinian Counseling Center (PCC)
País: República Democràtica del Congo
Sector d’intervenció: desenvolupament agrari alternatiu
Pressupost total: 120.000 €
Subvenció: 120.000 €
“Construcció d’infraestructures bàsiques d’educació primària i equipaments”
Entitat: Associació Pa i Mel
Soci local: Associació Pa i Mel Burkina
País: Burkina Faso
Sector d’intervenció: educació primària
Pressupost total: 120.000 €
Subvenció: 120.000 €
“Mejora del nivel educativo de estudiantes de tercer ciclo de 6 centros escolares del
municipio de Sacacoyo, departamento de la Libertad. El Salvador”
Entitat: CESAL
Soci local: CESAL
País: El Salvador
Sector d’intervenció: educació secundària
Pressupost total: 120.000 €
Subvenció: 106.712,93 €
“Mejora de la producción y comercialización agrícola en los municipios de
Chapeltique, Guatajiagua y Yamabal. El Salvador”
Entitat: Fundació ADRA
Soci local: ADRA El Salvador
País: El Salvador
Sector d’intervenció: cooperatives agrícoles
Pressupost total: 149.058 €
Subvenció: 73.544 €

Projectes aprovats convocatòria cooperació 2018

