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Cooperació indirecta 2014 
Suport a projectes d’ entitats i ONG de la ciutat que treballen conjuntament amb 
entitats, administraccions i ONGs de països empobrits. 
 
Projectes orientats a: 
 

1. Increment de la capacitat de desenvolupament econòmic sostenible. 
Inclou aquells projectes destinats a millorar les capacitats productives de les 
comunitats receptores (microcrèdits, creació de cooperatives, millores agràries, 
adaptació al canvi climàtic...). Totes aquestes actuacions hauran de ser coherents 
amb els principis de desenvolupament sostenible i en el forment de la inclusió 
social. 
2. Increment del capital humà. 
Comprèn els projectes que afavoreixen que les persones guanyin autonomia i 
capacitat de fer front als seus reptes. 
Són iniciatives en el camp de l’educació, de la formació, de la salut, dels Drets 
Humans o de la superació de situacions discriminatòries (per raons de sexe, ètnia, 
etc.). 
3. Increment del capital social. 
Abasta projectes orientats a promoure i enfortir les relacions internes de les 
comunitats, a afavorir les xarxes i la implicació de les persones en els afers socials 
o a estimular models de governança més pluralistes i més equitatius per afavorir 
els processos democràtics i participatius. 
 

Construcció d'una aula escolar i un nucli de lavabos per a una escola que atén 
nens en una zona d'alt risc  
ACOES Catalunya - ACOES Hondures, Hondures 
 
El projecte té per objectiu la construcció d'un nou mòdul d'aules i lavabos que passarà 
a formar part de les instal·lacions de l'escola Virgen de Suyapa, situada a la colònia 
Linda Vista de Tegucigalpa, que actualment té 11 aules ja edificades i en 
funcionament.  
Amb la construcció d'aquest mòdul es podrà ampliar la cobertura del centre i 
aconseguir l'escolarització de més infants de la colònia que no tenen accés a 
l'educació i, alhora, millorar les condicions d'higiene de les instal·lacions actuals. 
 
Import total 33.724,11 € 
Import sol·licitat: 25.967,75€ 
Import atorgat: 11.518,88€ 
 
Millora de la qualificació professional dels nois i noies palestins i de l'accés al 
treball en situació de vulnerabilitat al districte de Belén, Cisjordania 
ASECOP – Fashion and Textil institute FTI, Palestina 
El projecte pretén portar a terme una intervenció dins d’un col·lectiu creixent de joves 
que es troba en situació de vulnerabilitat socioeconòmica a la localitat de Dar Salah. 
Així, la intervenció consisteix en la formació professional en l’àrea de les NTIC de 36 
joves (d’entre 18 i 24 anys) desocupats i sense qualificació professional.  Rebran una 
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formació teoricopràctica durant 11 mesos, que inclourà un període de pràctiques en 
empreses o institucions locals, i es formaran professionalment per facilitar la seva 
integració al mercat laboral.  
 
Import total:30.627,80€ 
Import sol·licitat: 15.243,00€ 
Import atorgat: 10.092,68€ 
 
Millora de les condicions higiènic-sanitàries i socioeducatives de 162 persones 
de la comunitat educativa de Ahl Alouad, a la Comuna de Bourgghina, província 
de Berkanes, Marroc  
Assemblea de Cooperació per la Pau – Homme et Environnement, Marroc 
El projecte té per objectiu millorar les condicions de la comunitat educativa de l’escola 
Zaid Ibn Tabit, formada per 128 persones i situada en un entorn rural. Es farà 
mitjançant: la construcció d’un bloc sanitari, la construcció d’una tanca exterior del 
recinte escolar i la sensibilització sobre la importància de la cura de l’aigua.  
  
Import total:18.353,19€  
Import sol·licitat: 9.176,60€ 
Import atorgat: 7.657,98€ 
 
Por un Gobierno Municipal de Sucre Autónomo y responsable de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes trabajadores migrantes en el Estado 
Plurinacional de 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 motivar per a la participació en la creació de polítiques públiques a favor de la 
infància treballadora, incidir en el sistema de protecció municipal de la infància i 
l’adolescència i implicar la comunitat boliviana de St Cugat en el projecte. 
 
Import total: 110.322,00€ 
Import sol·licitat: 27.175,00€ 
Import atorgat: 19.098,42€ 
 
Integració social i laboral de joves de la comunitat María José. 
CESAL – CESAL Honduras 
El projecte proposa dues línies d’acció:  
 Formació vocacional i informació laboral als joves. S’espera aconseguir que els joves 
que no estudien ni treballen tinguin una opció formativa que els permeti conèixer i 
augmentar les capacitats. Contempla també treballar amb població juvenil que estudia 
i treballa per tal de reforçar coneixements i acompanyar-los en la presa de decisions 
sobre la carrera professional. 
 
-Crear i/o reforçar espais de lleure i formació humana per als joves, tot desenvolupant 
una formació en valors i cultura de pau en què també participin els seus pares.  
  
Import total: 50.602,00 € 
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Import sol·licitat: 11.543€ 
Import atorgat: 8.699,88€ 
 
Suport al barri de Maxaquene A mitjançant la creació d'un sistema de difusió 
comunitari i l'enfortiment de la Plataforma d'OCBs, Moçambic 
Enginyeria Sense Fronteres – Juventude desenvolvimiento advocacia ambiental  
(KUWUKA JDA) 
El projecte té com a objectiu incrementar les capacitats de la població del barri de 
Maxaquene A mitjançant instruments de cohesió social, foment de la participació 
comunitària en tots els àmbits que afecten la vida quotidiana del barri i la millora de 
l’accés a la informació d’interès per als veïns i veïnes. D’aquesta manera, es pretén 
que la població sigui la protagonista en la promoció de drets, ciutadania, cultura, salut i 
educació. Per tal d’aconseguir-ho es proposa la creació d’una ràdio comunitària, 
propietat de veïns i veïnes, que es convertirà en una eina de fàcil accés per a la 
població. 
 
Import total: 148.584,12€ 
Import sol·licitat: 20.000,00€ 
Import atorgat: 15.075,04€ 
 
Habilitació de noves aules a una escola rural a l'Índia 
FORKIDS - Pragathi Vidya Samasthe 
El projecte dóna continuïtat a projectes anteriors, gràcies al quasl es va contribuir a 
construir 11 aules per ampliar l'escola rural que es va començar l'any 2002. La 
proposta actual consisteix a adquirir mobiliari escolar per a les darreres 11 aules 
construïdes per ampliar l'escola. La necessitat d’una educació de qualitat i sense 
distinció de castes  ha estat la demanda prioritària de les dones de la comunitat..  
 
Import total: 9.878,63€ 
Import sol·licitat: 3.439,63€ 
Import atorgat: 2.765,82€ 
 
Cooperativa agrícola i artesana de dones a Vontovorona, Madagascar  
Fundació Yamuna- Kaoperativa Vehivavy Mihavotra, Madagascar 
El projecte preveu l’a consolidació  i el suport a una cooperativa, per tal d’afavorir  
l’autonomia familiar,  mitjançant un lloc de treball digne,  augmentant la qualitat de vida 
de les dones en situació de risc i la dels seus fills i filles. Es reforçarà la formació per a 
la branca agrícola de la cooperativa i la consolidació del taller d’artesanies.  
 
Import total: 66.145,00€ 
Import sol·licitat: 23.085,00€ 
Import atorgat: 14.083,53€ 
 
Millora de la salut sexual i reproductiva de les dones de la regió de 
Bahathalapalli, Anantapur  
Fundación Vicente Ferrer - Rural development trust / Women development trust, 
Índia 
Amb aquesta intervenció es pretén contribuir a reduir els nivells de mortalitat i 
morbiditat materna en les fases prenatal, natal i postnatal. D’una banda, garantint 
l’accés i la qualitat de cures mèdiques assequibles a l’Hospital de referència i, per 
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l’altra, millorant els coneixements sobre els hàbits i l’alimentació saludables en relació 
a la salut sexual i reproductiva de les dones embarassades, dones en edat fèrtil i 
adolescents. 
  
Import total:271.891,67€ 
Import sol·licitat: 27.483,93€ 
Import atorgat: 19.062,95€ 
 
Enfortiment dels serveis públics de salut a Moçambic amb especial incidència en 
la millora de la planificació i gestió sanitària  
Medicus Mundi Catalunya – Ministeri de Salut de Moçambic i Ministeri de Salut 
d’Angola 
Té com a objectiu general l’enfortiment estructural dels serveis de salut a la província 
d’intervenció, mitjançant la incidència en quatre aspectes vitals del sistema sanitari i de 
la població a la qual serveix: suport al sistema en l’àmbit de l’expansió de l’actual xarxa 
sanitària a la província; suport tant a les direccions provincials de Salut com a les 
seccions de districte i municipals de Salut i Acció  Social als districtes de Montepuez, 
Balama i Namuno en l’àmbit de la planificació i la gestió; suport al Pla Nacional de 
Desenvolupament dels Recursos Humans; treball en l’àmbit comunitari. 
 
Import total:120.766,00€ 
Import sol·licitat: 22.614,98€ 
Import atorgat: 14.096,45€ 
 
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. 
 
Import total: 146.113,00 € 
Import sol·licitat : 26.690,00€ 
Import atorgat : 15.855,11€   
 
II Campus de futbol solidari a l'ïndia 
Sant Cugat Esport Futbol Club -  Rural Development Trust 
RDT fomenta el desenvolupament integral on l’educació, l’esport, la sanitat, el medi 
ambient, les persones amb discapacitat, les dones, la construcció d’habitatges i 
d’infraestructures. En aquest context, l’esport es converteix en una àrea d’actuació 
molt positiva perquè aporta innombrables beneficis als infants, tant físicament com de 
desenvolupament personal i social. 
 El Campus de Futbol Solidari pretén compartir la metodologia formativa i educacional 
del club per al desenvolupament maduratiu del nen/nena tot incidint i potenciant la 
igualtat de gènere en la pràctica esportiva que, alhora, els permeti formar part d’un 
entorn social més obert i normalitzat que els aporti un element motivacional i 
d’orientació de futur. 
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Import total: 15.000,00€ 
Import sol·licitat: 6.500,00€ 
Import atorgat: 5.226,67€ 
 
Enfortiment de la producció i comercialització de mora andina en les comunitats 
indígenes del Cantón Cotacachi, província d'Imbabura, Equador  
Xarxa de Consum Solidari – Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas 
de Cotacachi 
El projecte preveu millorar la situació de famílies camperoles/indígenes (quítxues) de 
quatre parròquies rurals del cantó Cotacachi, de baix nivell econòmic. Pretén millorar 
la producció mitjançant l’aplicació de sistemes de reg per degoteig i estratègies 
agroecològiques, així com millorar l’accés al mercat a través de l’organització per a la 
comercialització. El projecte preveu mecanismes dirigits a la participació de la dona, 
que passen per l’obligatorietat de la paritat en les activitats de formació i en la 
participació associativa. 
 
Import total: 57.749,00€ 
Import sol·licitat: 22.583,00€ 
Import atorgat: 17.621,77€ 
 
 
Projectes d’educació per al desenvolupament 2014 
 
Projectes destinats a: 
 

1. Fomentar el coneixement de la ciutadania sobre els problemes de 
desenvolupament que pateixen altres països del món per tal que augmenti el 
grau de consciència ciutadana. 

2. Contribuir als valors, les actituds i els comportaments que sostenen un 
compromís cívic amb l’equitat i, en conseqüència, amb la cooperació al 
desenvolupament 

 
 
11es Jornades de Sensibilització: Construint una Biocivilització 
Associació IMAGO Barcelona – Delegació de Sant Cugat 
El projecte vol generar una reflexió profunda en la societat catalana sobre diverses 
problemàtiques globals, per fomentar la conscienciació i la implicació de la ciutadania 
en el treball per a la solució. Per aconseguir-ho, la majoria d’activitats estan 
dissenyades de manera que es denuncia una problemàtica i tot seguit es presenta una 
iniciativa que treballa per eradicar-la, en la qual es assistents es poden implicar. 
 
Import total:33.500,00€ 
Import sol·licitat: 16.750,00€ 
Import atorgat: 11.442.97€ 
 
 
El dret humà a l'aigua i al sanejament 
Enginyeria Sense Fronteres 
El projecte busca sensibilitzar la ciutadania per tal que esdevingui ciutadania activa al 
voltant de l’aigua i el sanejament. Per fer-ho s’utilitza, per una banda, tota la temàtica 
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relacionada amb el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament i la Crisi Mundial de l’Aigua no 
resolta, com a eines de sensibilització; per altra banda, proposa posar en valor la 
cooperació internacional al desenvolupament que es duu a terme des de l’àmbit 
municipal com a eina de transformació i superació de les desigualtats existents. 
 
Import total:14.983,93€ 
Import sol·licitat: 7.483,93€ 
Import atorgat: 6.245,44€ 
 
Aprenent a cooperar 2014 
Petits Músics del Món 
El projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament de Petits Músics del Món 
per l'any 2014 consta de diverses activitats amb l’objectiu de donar a conèixer la 
realitat d’aquest d’un país empobrit africà: Malawi. Es faran accions destinades a 
públics diferents, entre elles: concert d’un cor infantil de Malawi, edició d’un cançoner 
amb cançons tradicionals africanes, gravació de les cançons per part de les escoles i 
instituts i una nova edició del mercat solidari.  
 
Import total:31.050,00€ 
Import sol·licitat: 10.150,00€ 
Import atorgat: 8.470,30€ 
 
Malbaratament d'aliments: Un problema del Sud i del Nord  
Xarxa de Consum Solidari 
El projecte preveu la formació en la temàtica de tècnics/ques responsables i activistes 
del sector del Comerç Just i del Consum Responsable (seminari), també com 
l’elaboració de materials per a la difusió i EpD: una exposició itinerant, a disposició de 
les entitats socials de Sant Cugat i altres poblacions veïnes; exercicis (material 
educatiu) destinats a la població estudiantil i un número de la col·lecció de documents 
“Papers del GAP” que edita la Xarxa de Consum Solidari. 
 
Import total:10.301,53€ 
Import sol·licitat: 4.871,53€ 
Import atorgat: 4.213,50€ 
 
Elaboració de materials pedagògics multiformat per a la sensibilització sobre els 
vestors d'empobriment al Sud i al Nord Globals i per la visualització i 
coordinació dels models alternatius de la societat civil. Fase III 
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització 
El projecte pretén fomentar la conscienciació i formació de la població adulta de Sant 
Cugat sobre les causes, els responsables i les alternatives de la situació de sobre 
endeutament dels països empobrits.   
 
S’elaboraran uns eguit de materials de difusió emmarcats en dos blocs temàtics : 
"financiaritzacio" i "la insostenibilitat del deute i les diferetns experiènceis del sud" , que 
transmetin de manera molt pedagògica les conclusions de les recerques realitzades en 
el marc dels anteriors projectes.  
 
Import total: 48.830,27€ 
Import sol·licitat: 24.232,75€ 
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Import atorgat: 16.553,80€ 


