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COOPERACIÓ INDIRECTA. Convocatòria 2011 
 
 
Projectes de cooperació al desenvolupament 
 
Autoconstrucció dels habitatges de la comunitat del Goviado 2a fase, Hondures  
ACOES - ACOES Honduras 
Mitjançant la formació en tècniques de construcció tradicional i autòctona, l'ús de 
recursos naturals locals i el treball comunitari es milloraran les vivendes de 9 famílies 
que formen aquesta comunitat. El treball conjunt fet en el marc de la junta comunal 
servirà de referent i aprenentatge per a futures accions comunals. 
 
Import total: 57.072,24 € 
Import sol·licitat: 32.320,00 € 
Import atorgat:15.859,54 € 
 
 
Creació d’una iniciativa tèxtil generadora d’ingressos per a dones palestines 
ASECOP - Building a better world 
El projecte pretén ajudar a superar  la cada vegada més precària economia palestina 
mitjançant la inserció laboral de dones. Per aconseguir-ho es crearà un taller tèxtil, una 
nova col·lecció de brodats amb el valor de la singularitat, i es capacitaran en confecció 
10 dones palestines. 
 
Import total:11.500,00 € 
Import sol·licitat: 9.150,00 € 
Import atorgat: 6.419,57 € 
 
 
Reforç tècnic  per a la sostenibilitat dels sistemes instal·lats amb energies 
renovables a l’Amazònia Equatoriana 
Enginyeria sense Fronteres - Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica 
del Ecuador y  Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón 
El projecte pretén donar suport en la missió d’aconseguir la sostenibilitat de totes els 
sistemes d’energies renovables i crear la primera Unidad Integral de Energías 
Renovables (UIEE.RR) d’àmbit públic de l’Estat equatorià. Aquesta unitat ha de 
garantir la sostenibilitat dels sistemes instal·lats a la regió sud de la província i dotar-
los d’eines, de recursos i de capacitats per portar-los a terme.  
 
Import total:194.298,36 € 
Import sol·licitat: 17.600,00 € 
Import atorgat: 11.405,16 € 
 
 
Millora de l'educació per als infants de l’assentament María José, Hondures 
Associació CESAL- Cesal Honduras 
Aquest projecte es va iniciar l’any 2009. El projecte actual consisteix a fer un pas mes 
per atendre el sector educatiu, concretament la creació d’espais educatius i recreatius 
per als estudiants de primària de l’Escola San José, a través de: 
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-L’habilitació d’una aula perquè pugui ser utilitzada com a biblioteca, laboratori, 
ludoteca i taller d’informàtica. 
-La realització d’activitats extracurriculars per brindar opcions de lleure. 
 
Import total: 33.900,81 € 
Import sol·licitat: 27.073,64 € 
Import atorgat: 12.402,44 € 
 
 
Consolidació de l’Observatori de Drets Humans i Centre de Recursos 
d’Informació de Chuquisaca, Bolívia 
CEAM - Realidad, acción y desarrollo 
El projecte té com a objectiu general obrir espais d’anàlisi i investigació sobre la 
situació actual dels drets humans de la infància i dels pobles indígenes, per promoure 
una major cohesió social i enfortir el procés democràtic que s’està portant a terme a 
Bolívia des d’un enfocament centrat en els Drets Humans. Com a objectiu específic 
pretén consolidar les accions de l’Observatori de Drets Humans i Centre de Recursos 
d’Informació de Chuquisaca per promoure la participació en els procés de canvi del 
país. 
 
Import total: 134.194,86 € 
Import sol·licitat: 17.129,42 € 
Import atorgat: 14.377,50 € 
 
 
Apoderament i participació de la joventut en comunitats indígenes, Guatemala 
Educació sense Fronteres - Servicios jurídicos y sociales 
El projecte té com a objectiu la formació política de joves maies (entre 15 i 25 anys), 
especialment de les noies. Preveu afavorir iniciatives de participació, incidència, 
promoció d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament dels drets juvenils en comunitats 
indígenes de Quetzaltenango 
 
Import total: 454.862,88 € 
Import sol·licitat: 31.064,56 € 
Import concedit: 21.044,45 € 
 
 
Habilitació d’11 aules escolars rurals. Projecte de convivència entre castes i 
igualtat de gènere a l’Índia. 
Forkids- Pragathi Vidya Samasthe 
 
El projecte dóna continuïtat a projectes dels dos anys anteriors. Consisteix a habilitar 
11 aules, 2 lavabos  i una aula gran com a sala d’activitats, àudio, etc...  
 Actualment s’estan utilitzant algunes aules no habilitades on conviuen infants de 
diferents castes amb normalitat, alhora que les famílies també fan el procés de superar 
els prejudicis culturals. 
 
Import total: 15.833,45 € 
Import sol·licitat: 8.507,53 € 
Import atorgat: 6.474,53 € 
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Desenvolupament econòmic-productiu per a 20 famílies vulnerables del CP 
Santo Domingo, Perú    
Fundació K-Món - Institución Eco Humanista Prójimo 
 
El projecte pretén millorar un seguit d’aspectes que degut a les mancances actuals no 
afavoreixen el bon desenvolupament econòmic: la capacitat i l’organització productiva, 
l’enfortiment d’associacions productives i la generació i enfortiment del mercat per als 
productes produïts. 
 
Es preveu treballar a través de dues activitats identificades com a línies potencials de 
generació d’ingressos: la cria de gallines ponedores i la producció d’alfals. 
  
Projecte bianual 
Import total 2011-2012: 102.876,20 € 
Import sol·licitat 2011: 21.286,00 € 
Import atorgat 2011: 16.209,53 € 
 
Import sol·licitat 2012: 11.323,00 € 
Import atorgar 2012: 8.622,59 €   
 
 
Millora en la gestió dels recursos hídrics al districte d’Anantapur, Índia. 
Fundación Vicente Ferrer - Rural Development Trust / Women Development Trust 
 
Es pretén millorar les condicions de vida de 358 famílies dàlits i d’altres castes 
desfavorides de les comunitats rurals de Chandranaik Thanda i Brahmasamudram, a 
través de la construcció d’un embassament per a la captació, l’emmagatzematge i la 
distribució d’aigua de 25 agricultors i agricultores, i la reconstrucció d’un antic canal de 
proveïment i distribució d’aigua per a les terres de 333 agricultors  i agricultures més. 
 
Import total: 186.031,57 € 
Import sol·licitat: 25.000,00 € 
Import atorgat: 17.020,08 € 
 
 
Accés a l’aigua a la comunitat de Tioribougou, Mali 
Global Play, Fundació Privada - Foundation Global Play Mali 
El projecte s’emmarca en el programa integral que s’està executant a la comunitat de 
Tioribougou. Preveu: 
  
-Construcció d’un pou 
-Instal·lació d’una bomba d’alimentació 
-Instal·lació de dues plaques solars per al funcionament de la bomba 
-Construcció d’un dipòsit d’aigua 
-Formació en gestió de l’aigua i higiene 
 
Import total: 31.330,00 € 
Import sol·licitat: 12.400,00 € 
Import atorgat: 8.092,22 € 
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Increment de l’accés i la qualitat de les cures de salut primària, Moçambic i 
Angola 
Medicus Mundi Catalunya- Ministeri Salut Moçambic  
La intervenció té per objectiu enfortir el Sistema Nacional de Salut, per tal 
d’incrementar la cobertura, la qualitat i l’eficiència de l’atenció primària de salut a 
través de cinc línies d’acció: 
  
-Millora de la infraestructura, l’equipament i el manteniment del sistema de salut 
-Suport tècnic per a la planificació i la gestió sanitària 
-Suport de programes de salut prioritzats 
-Formació del personal de la xarxa sanitària 
-Educació per a la salut i salut comunitària 
 
Import total: 81.488,55 € 
Import sol·licitat: 30.445,20€ 
Import atorgat:15.460,48 € 
 
 
Reconstruir la convivència, renovar l'ensenyament i la formació dels mestres 
amb estades i seminaris,  Bòsnia i Hercegovina 
Mestres per Bòsnia- Humanitaria Organizacija Uciteli za Bosnu 
Pretén acostar, mitjançant  l’ensenyament , a dues comunitats dividides per la guerra. 
Seguint la idea que els intercanvis i la formació del professorat i professionals de 
l’ensenyament són elements clau per a la reconstrucció de Bòsnia i Hercegovina, 
s’organitzen una seguit de trobades que impulsaran una formació conjunta. L’acció es 
complementa amb l’estada de 10 mestres i professionals de l’educació especial en 
cinc escoles de la ciutat. 
 
Import total: 43.850,07 € 
Import sol·licitat: 22.084,91 € 
Import atorgat: 11.222,53 € 
 
 
Petits Músics del Món, Sant Cugat a l’Àfrica, Malawi   
Petits Músics del Món - Musics Cross Roads Malawi 
En una cultura on la música és una peça clau, el projecte proposa la creació de tallers 
musicals i cors infantils a les escoles, per ajudar així a evitar l’absentisme escolar i 
reduir l’alt grau d’analfabetisme del país. Proposa també formació musical per al 
professorat, beneficiosa per a la tasca educativa i estimular-los en la creació de cors 
d’adults. Alhora vol donar suport i formació als joves músics de Malawi per oferir-los 
una via d’accés al món professional. 
 
Projecte bianual 
Import total 2011-2012: 97.427 € 
Import sol·licitat 2011: 36.999,00 € 
Import atorgat 2011: 13.741,56 €   
 
Import sol·licitat 2012: 46.188,00 € 
Import atorgar 2012: 12.408,63 €   
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Implementació nivell II de formació local en la planificació del desenvolupament i 
ordenament territorial en el Cantó Cotacachi, Equador 
Xarxa de Consum Solidari- Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi 
Amb el projecte es pretén atorgar un fons per incrementar el capital de crèdit de la 
caixa d’estalvi de les dones. El projecte augmentarà el fons del grup de dones, ja que 
els crèdits actuals, encara que ajuden a solucionar les necessitats bàsiques, són molt 
reduïts i insuficients per impulsar activitats productives generadores d’ingressos, que 
les ajudin a millorar la qualitat de vida i la de les seves famílies. 
  
Import total: 49.631,40 € 
Import sol·licitat: 27.316,41 € 
Import atorgat: 20.145,18 € 
 
 
 
Projectes d’educació per al desenvolupament 
 
Educació per a la pau a través dels mitjans de comunicació 
Educació sense Fronteres 
Aquesta proposta s’adreça a joves vinculats a entitats de lleure i culturals per dur a 
terme un procés de formació-acció per a l’anàlisi crítica dels conflictes i la producció de 
missatges que fomentin la cultura de pau i la resolució no violenta de conflictes. 
 Es pretén que les entitats juvenils incloguin aquesta temàtica a la seva agenda, tot 
impulsant d’aquesta manera processos de sensibilització i mobilització amb els nens, 
nenes i adolescents amb els quals treballen. 
 
Import total: 11.819,50 € 
Import sol·licitat: 9.319,50 € 
Import atorgat: 7.335,73 € 
 
 
Music Cross Roads Strategic Project - Petits Músics del Món, Catalunya 2011  
Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès 
Es pretén donar a conèixer projectes musicals adreçats o realitzats amb nens i joves 
de països en vies de desenvolupament, en situació de conflicte o que viuen la música 
en circumstàncies difícils. Les activitats es concreten en l’organització d’un concert 
amb el grup del Music Cross Roads seleccionat i la difusió del seu treball en els 
mitjans de la ciutat.  
 
Import total: 37.589,00 € 
Import sol·licitat: 4.634,00 € 
Import atorgat: 3.526,63 € 
 
 
Interferències Nord-Sud II: materials d'educació al desenvolupament 
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització 
Elaboració de material d’educació per al desenvolupament que ajudi a canviar la 
percepció de la població adulta sobre la responsabilitat del Nord en el 
desenvolupament integral dels pobles del Sud. El projecte planteja l'elaboració d'un 
vídeo, amb materials de suport, que exposi quins són els mecanismes, processos i 
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actors que interfereixen de forma negativa en el desenvolupament integral dels pobles 
del Sud. S’acompanyarà d’una pàgina web i una taula- rodona. 
 
Import total: 102.186,84 € 
Import sol·licitat: 33.250 € 
Import atorgat: 21.996,81 € 
 


