Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants: projectes
aprovats 2018
Aquesta convocatòria pretén promoure l’intercanvi d’experiències i la transferència de
coneixements i de metodologies de treball entre professionals de les Illes Balears i
professionals de països en desenvolupament. S’han distingit tres modalitats susceptibles de
ser objecte de subvenció: les estades formatives a les Illes Balears de professionals de
països en desenvolupament; les col·laboracions tècniques de professionals de les Illes
Balears a països en desenvolupament, i les estades de joves voluntaris cooperants a països
en desenvolupament.
“Capacitar jove voluntari en projectes de cooperació a Mali”
Entitat: Fundació Balcat Solidaris
Soci local: Fundació Balcat Solidaris
País: Mali
Sector d’intervenció: educació/capacitació
Pressupost total: 4.500 €
Subvenció: 4.500 €
“Projecte de formació de professionals que intervenen amb dones víctimes de tràfic a
Haití i República Dominicana”
Entitat: Fundació de Solidaritat Amaranta
Soci local: Congregación de Religiosas Adoratrices AASC
Països: Haití i República Dominicana
Sector d’intervenció: drets humans
Pressupost total: 3.525 €
Subvenció: 3.525 €
“Diagnóstico proyectos agua potable en zona Reyna. Nordeste del Quiché.
Guatemala”
Entitat: Voluntaris de Mallorca
Soci local: Asociación Desarrollo Integral Zacualpense (ADIZ)
País: Guatemala
Sector d’intervenció: abastiment bàsic d’aigua potable
Pressupost total: 10.800 €
Subvenció: 8.000 €
“Diagnòstic de la situació de la formació docent i alfabetització de dones a tres
municipis de Quiche. Guatemala”
Entitat: Ensenyants Solidaris
Soci local: Ensenyants Solidaris
País: Guatemala
Sector d’intervenció: ensenyament i gènere
Pressupost total: 7.700 €
Subvenció: 7.700 €
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“Acompanyament als projectes de dinamització dels drets humans i igualtat de
gènere amb joves a Chimaltenango. Guatemala 2018”
Entitat: Ensenyants Solidaris
Soci local: Asociación para el Desarrollo Integral “Educando Guatemala”
País: Guatemala
Sector d’intervenció: drets humans i igualtat de gènere
Pressupost total: 7.000 €
Subvenció: 7.000 €
“Acompanyament tècnic i educatiu a socis locals guatemalencs 2018”
Entitat: Ensenyants Solidaris
Soci local: Asociación para el Desarrollo Integral “Educando Guatemala”
País: Guatemala
Sector d’intervenció: formació de professors
Pressupost total: 7.725 €
Subvenció: 7.725 €
“Estudios para la dotación de agua potable y rehabilitación de escuelas y centros de
salud en la Commune de Malicunda”
Entitat: Amics de Buba
Soci local: Commune de Malicunda
País: Burkina Faso
Sector d’intervenció: infraestructures / aigua potable
Pressupost total: 7.170 €
Subvenció: 6.842 €
“Diagnóstico e identificación de los medios de vida agrícolas en la región Centro
Oeste de Burkina Faso con un enfoque de género y protección al medio ambiente”
Entitat: Creu Roja
Soci local: Creu Roja Burkina Faso
País: Burkina Faso
Sector d’intervenció: cooperatives agrícoles / gènere
Pressupost total: 8.000 €
Subvenció: 8.000 €
“Diagnòstic comunitats rurals per a la implementació d’accions sanitàries amb
enfocament WASH”
Entitat: Fundació Amazònia
Soci local: Fundació Amazònia
País: Bolívia
Sector d’intervenció: sanejament d’aigües
Pressupost total: 7.650 €
Subvenció: 7.650 €
“Diseñar e impartir sesiones formativas sobre habilidades sociales y resolución de
conflictos para jóvenes en situación de riesgo social en las zonas rurales del
departamento de Madriz, Nicaragua. E intervención socioeducativa mediante talleres
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de empoderamiento y autoestima a mujeres del centro de atención integral de
víctimas de violencia de género con pertinencia cultural en Sololá, Guatemala”
Entitat: Treball Solidari
Soci local: Treball Solidari
País: diversos països, Guatemala i Nicaragua
Sector d’intervenció: educació / gènere / resolució de conflictes
Pressupost total: 2.343 €
Subvenció: 2.343 €
“Prospecció per a identificar de manera participativa projectes de cooperació a la
regió de Ténado (Burkina Faso)”
Entitat: Treball Solidari
Soci local: Treball Solidari
País: Burkina Faso
Sector d’intervenció: suport a ONGD
Pressupost total: 7.340 €
Subvenció: 7.340 €
“Identificación de un programa de seguridad alimentaria y capacidades productivas
locales con enfoque agroecológico en el departamento de Bignona (Senegal)”
Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Soci local: Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
País: Senegal
Sector d’intervenció: seguretat alimentària
Pressupost total: 8.000 €
Subvenció: 8.000 €
“Diagnóstico y propuestas de mejora para la transversalización del enfoque de género
en los proyectos de manejo integral de cuencas. Yuraj Molino. Bolivia”
Entitat: Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Soci local: Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
País: Bolívia
Sector d’intervenció: gènere i agua
Pressupost total: 5.375 €
Subvenció: 5.375 €
“Diseño de un proyecto de desarrollo rural participativo con un enfoque
transformador de perspectiva de género transversal y sectorial en las comunas de Ait
Youssef Ouali y Arbaa Taourit, en la provincia de Alhucemas”
Entitat: Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)
Soci local: Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)
País: Marroc
Sector d’intervenció: desenvolupament rural i gènere
Pressupost total: 8.000 €
Subvenció: 8.000 €
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“Análisis de la eficiencia de la cadena de valor de los sistemas agroalimentarios
inclusivos, y de forma específica de la producción y transformación de arroz, en
manos de las mujeres del valle del río Senegal, para la contribución a la soberanía y
seguridad alimentaria de la población senegalesa”
Entitat: Veterinaris sense Fronteres (Vetermon)
Soci local: Unión de Jóvenes Agricultores Kayli Wimdé
País: Senegal
Sector d’intervenció: agricultura/gènere/sobirania alimentària
Pressupost total: 17.927,29 €
Subvenció: 8.000 €
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