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COOPERACIÓ INDIRECTA. Convocatòria 2012 
 
 
Projectes de cooperació al desenvolupament 
 
Formació a joves hondurenys de baixos recursos econòmics en gestió de 
projectes de desenvolupament i comptabilitat aplicada  
ACOES - ACOES Honduras 
 
Un dels projectes clau d’ACOES és el Centre de Capacitació Juvenil a Tegucigalpa 
(CCJ), un centre on 250 joves són alhora beneficiaris i agents de desenvolupament.  
  
En aquest context, la proposta actual neix com a resposta a la necessitat que han 
expressat els propis joves voluntaris de fer un pas més per millorar la tasca que duen a 
terme i formar-se. Però es tracta d’una formació especialitzada que no pot ser 
assumida pels mateixos joves universitaris. 
  
La formació anirà dirigida a 95 joves que actualment cursen estudis universitari, una 
formació que incorporarà dues noves assignatures al pla de formació existent: gestió 
de projectes i comptabilitat aplicada, amb una càrrega lectiva estimada de 192 hores 
(tres mesos, quatre hores setmanals). Totes dues tindran un 25% d’hores de pràctica.  
  
Import total 21.941,04 € 
Import sol·licitat: 17.231,81€ 
Import atorgat:10.094,18 € 
 
Enfortiment d’una planta tèxtil per a la creació de 20 nous llocs de treball a Beit 
Sahour, Territoris Palestins. 
ASECOP – Fashion and Textil institute FTI 
 
La intervenció preveu la recuperació econòmica a través de tres línies estratègiques: 
  
- Enfortiment de la capacitat productiva d’una planta tèxtil mitjançant el proveïment de 
maquinària i subministraments de costura. 
 
- Capacitació de 15 dones i cinc homes en patronatge, costura i ús de maquinària 
professional. 
 
- Empoderament de les dones locals, ja que la taxa de participació laboral femenina és 
una de les més baixes del món. 
  
Els 20 treballadors desocupats i seleccionats faran un curs d’un any en patronatge i 
confecció tèxtil, durant el qual adquiriran els coneixements necessaris per incorporar-
se a la planta de producció tèxtil del FTI. 
  
Import total:23.720,00 € 
Import sol·licitat: 13.320,00 € 
Import atorgat: 10.209,25 € 
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Millora de les condicions socioeducatives de la província de Tanger-Asilah. 
Assemblea de Cooperació per la Pau - Ahlam 
 
Els principals objectius són prevenir i gestionar la migració clandestina de menors no 
acompanyats, també com proporcionar una cultura de la migració responsable a les 
províncies d’actuació, amb una particular referència als grups socials i a les 
institucions implicades i/o interessades per aquest tipus de migració. 
  
En aquests moments, una sèrie d’experts s’encarreguen d’elaborar una guia, que 
estarà formada per diverses unitats temàtiques, i tancant un parell d’unitats de 
recapitulació. Quan les unitats estiguin desenvolupades els animadors responsables 
de les mediateques centrals duran a terme sessions d’experimentació amb els joves. 
  
Precisament, un cop experimentades i modificades, el pas següent és difondre, no 
només les unitats didàctiques, sinó també una sèrie d’eines pedagògiques per poder 
treballar-les als centres educatius, les cases de joves i les associacions del barri. 
  
Import total:42.075,56 € 
Import sol·licitat: 20.255,56 € 
Import atorgat: 14.159,64 € 
 
Empoderament i participació de la joventut: Una estratègia de desenvolupament 
humà sostenible en comunitats indígenes de Guatemala. 2a fase 
Educació sense Fronteres – SERJUS Servicios Jurídicos y Sociales 
 
Promoure la participació i l’empoderament polític de joves indígenes de 8 municipis  
afavorint iniciatives de participació, incidència, promoció d’igualtat d’oportunitats i 
desenvolupament dels drets juvenils en comunitats indígenes de Quetzaltenango, 
Totonicapán, tot integrant quatre elements fonamentals del desenvolupament 
sostenible:  
  
- Organització econòmica 
- Relació amb el medi natural 
- Organització social 
- Elements culturals 
 
Import total:454.862,88 € 
Import sol·licitat: 15.397,50 € 
Import atorgat: 13.669,75 € 
 
Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics a través de la 
reconstrucció de dos antics embasaments i la creació de comitès d’usuaris 
d’aigua a les comunitats de Guddamnagepalli i Mandalavandlapalli, districte 
d’Anantapur, Andhra Pradesh, Índia 
Fundación Vicente Ferrer - Rural development trust / Women development trust 
 
El projecte pretén millorar les condicions de vida de 59 famílies agricultores dàlits i/o 
d’altres castes desfavorides o empobrides del districte d’Anantapur, a través de la 
rehabilitació d’un embassament en cadascuna de les comunitats rurals, per a la 
captació, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua provinent de la pluja i dels torrents 
que es creen durant l’època dels monsons.  
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Alhora, es crearan Comitès d’Usuaris d’Aigua a les tres comunitats per a la gestió de 
l’aigua dels embassaments. Els comitès estaran integrats per les mateixes persones 
beneficiàries, que podran prendre decisions basades en el consens i que beneficiaran 
aquestes comunitats en general. 
  
Import total:68.401,59 € 
Import sol·licitat: 23.300,00 € 
Import atorgat: 16.820,25 € 
 
 
Millora de l’atenció sanitària i nutricional a través de la construcció i equipament 
d’un centre de salut en Tioribougou, Mali. 
Fundació Global Play – Fondation Global Play Mali 
 
El projecte té una doble funció: d’una banda, pretén millorar el nivell de benestar dels 
menors de 5 anys, les seves famílies, les dones gestants de la comunitat de 
Tioribougou (beneficiaris directes), també com de totes els habitants (beneficiaris 
indirectes, més de 16.000 persones). 
  
Així, el projecte preveu: 
  
- Rehabilitació de l’hospital públic: millora de les actuals latrines,  construcció d’un pou 
d’aigua de la zona, electrificació de les instal·lacions amb energia solar, adquisició de 
material sanitari, higiènic, mobiliari (lliteres per a la maternitat, tensiòmetres, equips de 
diagnòstic). 
 
- Sensibilització, formacions mèdiques i programes de vacunació a la comunitat, en 
col·laboració amb els metges i amb les del centre comunitari.  
  
Import total:116.265,00 € 
Import sol·licitat: 23.350,00 € 
Import atorgat: 13.469,24 € 
 
Enfortiment dels serveis públics de salut a Moçambic, amb especial incidència 
en la formació de RRHH. 
Medicus Mundi Catalunya – Ministeri de Salut de Moçambic 
 
El projecte té com a objectiu general l’enfortiment estructural dels serveis de salut de la 
província mitjançant: 
  
- El suport al sistema en l’àmbit de l’expansió de l’actual xarxa sanitària de la província. 
- El suport en l’àmbit de la planificació i la gestió (reforçar la capacitat de reconèixer 
l’estat de salut de la població, estudiar la capacitat instal·lada del sistema, registrar i 
canalitzar els recursos que altres actors aportent, etc.). 
- El suport al Pla Nacional de Desenvolupament dels Recursos Humans.  
- El treball en l’àmbit comunitari, amb l’objectiu d’aproximar la població als serveis que 
ofereix el Sistema Nacional de Salut.  
  
Concretament es finançarà la formació dels recursos humans, finançant un curs de 
formació inicial per a la promoció de 30 infermers generals de grau mitjà.  
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Import total:148.507,70 € 
Import sol·licitat: 23.142,50 € 
Import atorgat: 14.110,52 € 
 
 
Recolzament a la sobirania alimentària en comunitats indígenes de Pocoata 
(Potosí-Bolivia) – Fase de complement. 
Xarxa de Consum Solidari – Instituto politécnico Tomás Katari (IPTK) 
 
El projecte preveu millorar les bases productives a partir del maneig adequat dels 
recursos aigua, sòl i planta; acompanyament en la producció, la transformació i la 
comercialització de productes agroartesanals; participació i realització de fires i venda 
als mercats locals; suport en l’elaboració i la implementació d’una estratègia de mercat 
i plans de negoci; suport a les organitzacions econòmiques en la formulació de 
demandes al municipi; gestió i seguiment de projectes productius i socials. 
  
El projecte treballarà directament amb 200 famílies (camperoles, quítxues) 
organitzades en set associacions econòmiques productives que pertanyen a 20 
comunitats. Es preveu la participació del Municipi de Pocoata, que ha prioritzat la 
temàtica en el PDM i compromès al POA recursos econòmics. 
 
Import total:48.258,67 € 
Import sol·licitat: 19.248,82 € 
Import atorgat: 15.644,38 € 
 
 
Projectes d’educació per al desenvolupament 
 
Jornades de sensibilització de La Diàspora: Construint una Bio-civilització per la 
Sostenibilitat de la Vida i del Planeta. 
Associació IMAGO Barcelona – Delegació de Sant Cugat 
 
La Diàspora 2012 és una crida per unir esforços en la construcció d’una biocivilització, 
una convivència global sostenible entorn i a favor de la vida en totes les seves 
manifestacions: éssers humans, naturalesa, planeta i animals. En aquest sentit, el 
missatge gira al voltant de la responsabilitat que tenim tots, per acció o per omissió, en 
el conflicte polític i social que viu Colòmbia, també com qualsevol altre lloc del món. 
  
A Sant Cugat s’està preparant una programació molt variada pel que fa a continguts i a 
espais, amb la intenció d’arribar a públics diversos i per tal d’obrir-se al màxim de 
persones i sectors de la ciutat.  
 
 
Import total:63.448,00 € 
Import sol·licitat: 23.298,00 € 
Import atorgat: 12.858,19 € 
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Apropant-nos a la diversitat amb una altra mirada:projecte de reflexió i acció 
sobre la riquesa de la diversitat cultural a parir de la relació entre la música, els 
infants i joves de Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Barcelona. 
Educación sin Fronteras 
 
Pretén contribuir a l’increment de les actituds de tolerància i respecte a altres cultures i 
formes de vida per part de la població infantil i juvenil resident a Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell i Barcelona, tot protagonitzant accions de sensibilització sobre la riquesa de 
la diversitat cultural a favor d’un món més just i solidari. Es pretén que els propis 
infants, adolescents i joves de les entitats de lleure participants duguin a terme 
activitats de sensibilització que fomentin la interculturalitat a través de diferents 
expressions musicals. 
  
Import total: 36.986,00 € 
Import sol·licitat: 7.902,50 € 
Import atorgat: 6.308,57 € 
 
 
Aprenent a cooperar 
Petits Músics del Món 
 
El proejcte de sensibilització i educació pel desenvolupament de Petits Múscis del Món 
per l'any 2012 consta de diverses activitats i accions destinades a un públic objectiu 
principal (però no exclusiu): els infants i joves santcugatencs: 
 

• Visita i acollida del grup musical seleccionat, Konkalazi (Malawi), guanyador l'any 
2011 de l'Inter Regional Festival. Els membres del grup visitaran mitjans de 
comunicació locals amb l'objectiu de donar a conèixer la seva obra i faran 
intercanvis amb professionals del sector de la música i l'educació en aquest 
camp. 

 
• Es faran diverses accions a la ciutat: e conferència a càrrec d'un grup d'alumnes 

de 4t del CEIP Turó de Can Mates i concert de Konkalazi a la plaça d'Octavià. 
 

• Dues noves activitats de sensibilització que conviden a la comprensió i la 
iniciació dels més joves en la corresponsabilitat: el mercat Solidari i el Cançoner 
Hear Us.  

 
 
Import total:44.213,00 € 
Import sol·licitat: 8.213,00€ 
Import atorgat: 7.046,43€ 
 
 
 
Cicle de videofòrums sobre Comerç Just i Consum Responsable. 
Xarxa de Consum Solidari 
 
El projecte vol formar i conscienciar la ciutadania de Sant Cugat del Vallès sobre la 
importància de fer un consum responsable orientat a promoure el comerç just i la 
sobirania alimentària, contribuint així a l’objectiu global de construir un model de 
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producció, distribució i consum socialment just i ambientalment sostenible tant per als 
països del Sud com per al nostre. 
  
Per això es preveu fer un cicle de sis videofòrums (a raó d’un al mes), conformat per 
una ponència, la presentació posterior d’un documental i un debat final. A cadascun 
s’abordarà un tema específic relacionat amb el comerç just i el consum responsable: la 
lluita dels camperols als països del Sud; la lluita de les dones camperoles en aquests 
països per la igualtat de gènere; les relacions Nord-Sud en el sistema comercial 
mundial; els efectes socials, ambientals i en la salut de la producció i el consum de 
transgènics; l’impacte del turisme als països del Sud; i la proposta del decreixement 
enfront del productivisme i el consumisme. 
  
Import total:7.978,00€ 
Import sol·licitat: 3.923,00€ 
Import atorgat: 3.248,75€ 
 
 
 
Elaboració de materials i formació sobre les causes, els responsables i les 
alternatives de la crisi del deute als països empobrits. 
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 
sobreendeutament dels països empobrits.  
  
Es proposa dur a terme una exposició molt pedagògica on s'expliqui com es va 
originar el deute que encara se'ls reclama, quins són els seus responsables, quins són 
els impactes que suposa per a la seva població el seu pagament, així com quines les 
alternatives de sortida que s'estan proposant des de la societat civil. I sn Seminari de 
formació sobre la situació del deute als països empobrits. Aquest Seminari es vol fer 
en paral·lel a una Conferència Internacional que tindrà lloc a Barcelona el primer 
semestre del 2013 amb experts sobre la temàtica del Sud i del Nord (segona formació 
a la qual també es convidarà la població de Sant Cugat). 
  
 
Import total: 60.644,60€ 
Import sol·licitat: 23.119,00€ 
Import atorgat: 17.693,67€ 
 


