
A terreny



Donem resposta a la inseguretat alimentària que 
pateixen les dones en el Cercle de Yélimané

País: Mali / Període: 2018-2022
El projecte és una continuïtat d’un projecte anterior executat entre els anys 2014 i 2016, que va implicar 
20 associacions i 2.259 dones horticultores del Cercle de Yélimané, a la regió de Kayes.

Es tracta d’oferir continuïtat i fer un pas endavant en aquest procés i aconseguir que els horts pro-
dueixin durant tot l’any (també en l’estació de pluges i en l’estació més calorosa i seca), millorar la 
situació econòmica de les dones amb la conservació, transformació i comercialització dels excedents 
dels horts i aprofitar els coneixements i les dinàmiques del projecte previ per intensificar l’empo-
derament de les dones mitjançant la seva participació activa en els assumptes comunitaris, amb la 
implicació de les regidores escollides en les eleccions municipals del novembre de 2016.

> Objectiu específic
Contribuir a la reducció de la vulnerabilitat alimentària del Cercle de Yélimané, mitjançant l’empode-
rament de les dones horticultores i de les seves associacions.

> Resultats
1. S’han augmentat i diversificat els rendiments agrícoles de les dones horticultores a partir de 

l’ampliació de la superfície cultivable, l’apropiació de tècniques hortícoles millorades, el cultiu 
durant tot l’any i la comercialització dels excedents.

2. Millorades les condicions bàsiques de salut de les dones horticultores i les seves comunitats 
a partir de l’increment de nutrients en la dieta bàsica i un entorn salubre.

3. S’ha incrementat la participació i el protagonisme de les dones en la gestió dels assumptes 
comunals i municipals.

 > Fons aprovats (€): 90.857,91

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Manresa, Ajunta-
ment de Sant Cugat.

 > Entitat sòcia local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour la 
Développement (AMSCID)
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Acció comunitària pel dret a la salut  
i a la protecció a la regió de Kivu Nord

La situació de conflicte que viu la zona est del país des dels anys 90 ha provocat una permanent 
vulneració dels drets bàsics de la població congolesa, entre ells, el dret a la salut i el dret a una vida 
lliure de violència.

El projecte promou la implicació de la ciutadania en l’acció comunitària, a través d’accions com la 
dotació d’equips mòbils de salut per atendre les necessitats de les poblacions més aïllades, o per 
atendre víctimes de violència, especialment dones i nens.

També impulsa comitès d’alerta primerenca i de construcció de pau, tant per a la vigilància de la salut 
de la població com per a la seva protecció davant situacions o amenaces violentes.

> Objectiu específic
Incrementar i millorar les capacitats de la població del territori de Beni i les ciutats de Beni i Butembo 
per contribuir a la construcció de pau i a l’accés al dret a la salut.

> Resultats
1. Reforçades les capacitats de les organitzacions de base per a la defensa dels seus drets, la inci-

dència política, la previsió de malalties i conflictes, la cohabitació pacífica i el desenvolupament.

2. Millorat l’accés i la disponibilitat de serveis mèdics primaris, així com la informació relativa a 
aspectes bàsics sobre salut i malalties, amb especial incidència en l’Ebola i la Covid-19, per a 
la població resident i les persones internament desplaçades i refugiades.

3. Incrementada la capacitat de defensa i protecció de dones i infants davant les violències de 
gènere i contra la infància comeses pels diferents actors armats.

4. Consolidades les capacitats de l’entitat sòcia local a l’hora de rendir comptes davant la pobla-
ció i fer extensiva la seva activitat a altres barris, pobles i comunitats de la regió, amb la fina-
litat d’avançar cap a la pacificació i el desenvolupament sostenible de la província i del país.

 > Fons aprovats (€): 166.167,78

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet

 > Entitat sòcia local: Etoile du Sud

País: República Democràtica del Congo / Període: 2019-2021
Es contribueix al desenvolupament humà sostenible i a l’accés als drets socials i culturals, mitjançant 
el foment d’espais comunitaris per a la convivència.
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Facilitem l’empoderament popular per lluitar 
contra la Covid-19 a Kinshasa

Així, aquests agents podran promoure en els seus carrers i barris la salut de proximitat i assegurar 
la comunicació i el seguiment de casos declarats o possibles en el seu entorn. D’aquest forma, es vol 
que la població sigui més resilient no només a la Covid-19, sinó a totes les malalties transmissibles.

402 autoritats, 200 animadores, 21 professionals de la salut, 19.116 llars i 8.071 activistes de base 
han estat formats en la prevenció i actuació davant la Covid-19 i s’han implicat en les activitats dels 
Comitès Populars de Salut a vint barris de tres municipis (Barumbu, Kinshasa i Limete) de la ciutat 
província de Kinshasa. 

58.539 persones sensibilitzades s’han compromès a sensibilitzar com a mínim una llar. Considerant 
que les llars estan formades per una mitjana de set persones, s’ha arribat directament a 409.773 
persones i, a través d’aquestes, indirectament a més de 2 milions, sense comptar amb la difusió feta 
a través de xarxes socials i mitjans de comunicació.

> Objectiu específic
Augmentar i millorar les capacitats de les organitzacions populars i comunitàries per implicar la po-
blació en la lluita contra la Covid 19 i incrementar la seva resiliència front a la malaltia.

> Resultats
1. S’ha reforçat els coneixements i les capacitats sobre la malaltia de la Covid-19 dels activistes 

pel dret a la salut.

2. S’ha implicat la població en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.

3. Es coneix la situació sanitària de les zones d’intervenció per oferir una resposta adequada i 
poder avaluar l’impacte de la malaltia i del projecte.

 > Fons aprovats (€): 24.000

 > Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Ajuntament de Terrassa

 > Entitat sòcia local: Étoile du Sud

País: República Democràtica del Congo / Període: 2020-2021
El projecte tracta de reforçar les estructures de base, informant-les i formant-les sobre les mesures 
barrera davant de la Covid-19. Ho fa a través de la mobilització comunitària i la implicació dels mili-
tants de base pel dret a la salut.
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Contribuïm a la reconciliació i a la justícia social entre 
les comunitats afectades pel conflicte armat

El projecte pretén generar ingressos per mitjà d’activitats productives que aportin a la reconstrucció 
i a l’enfortiment del teixit social del territori, a més de fomentar escenaris d’associacionisme solidari 
a través dels següents eixos:

1. Maneig i ús de l’entorn productiu amb acompanyament de la població en procés de reincor-
poració i de la comunitat limítrofa.

2. Generació d’un espai de reconciliació a través de la consolidació de l’aposta des d’una visió 
col·lectiva i cooperativa.

3. Enfortiment de les activitats productives en el territori.

> Objectiu específic
Donar suport a l’enfortiment del teixit social local per a la reconciliació i el procés de reincorporació 
a la vida civil de persones excombatents de les FARC-EP, en el marc dels Acords de Pau.

> Resultats
1. S’ha promogut la reconciliació social a través de l’educació per la pau, la cultura i la recupera-

ció dels sabers ancestrals compartits.

2. S’ha contribuït a la reincorporació econòmica d’exguerrillers i exguerrilleres, gràcies a la po-
sada en marxa d’una emprenedoria productiva d’olis essencials.

3. S’ha enfortit a nivell organitzatiu la cooperativa local i s’han incrementats els seus coneixe-
ments en economia cooperativa i solidària.

 > Fons aprovats (€): 160.000 euros

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona

 > Entitat sòcia local: Alterpaz. En agrupació amb l’Associació Acció Internacional per la  
Pau-IAP Catalunya.

País: Colòmbia / Període: 2020-2021
A l’Espai Territorial de Capacitació i Reincorporació (ETCR) Silver Vidal Mora, situat al municipi de 
Carmen del Darién (Chocó), es busca beneficiar 60 famílies, en el marc del procés de reincorporació 
socioeconòmica de persones excombatents.
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Implementació dels Acords de Pau: per una pau 
real, estable i duradora

Es busca principalment contribuir a quatre dels sis punts establerts en els Acords de Pau:

1. Reforma Rural Integral del camp colombià, mitjançant l’accés i control dels recursos a les mans 
de col·lectius fins ara exclosos, com les dones, el camperolat, la comunitat afro i indígena i les 
persones excombatents.

2. La reincorporació a la vida civil de les i els excombatents de les FARC-EP, mitjançant estratègies 
socioeconòmiques per a la seva reincorporació social i productiva.

3. Protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia com en l’exili, treballant per garantir l’accés 
i l’exercici dels seus drets enfront del SIVJRNR.

4. Verificació dels acords per part de la comunitat internacional, tot generant espais reals d’inci-
dència i pressió a l’Estat colombià per a garantir una implementació efectiva.

> Objectiu específic
Contribuir a la construcció de pau, mitjançant el desenvolupament socioeconòmic i l’empoderament 
de les víctimes, per al respecte i exercici dels drets humans derivats de l’Acord de Pau a Colòmbia, 
amb enfocament de gènere, ètnic i territorial.

> Resultats
1. Es vehicula la reincorporació socioeconòmica real i efectiva de persones excombatents i 

membres de les comunitats limítrofes a cinc ETCR de Valle del Cauca i el Cauca.  

2. S’enforteixen els mecanismes per a la participació de les víctimes i familiars de víctimes en el 
SIVJRNR.

3. Es garanteixen els drets de les víctimes en l’exili a través de la implementació de mecanismes 
efectius d’accés al SIVJRNR.

 > Fons aprovats (€): 699.787
 > Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 > Entitat sòcia local: Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (CEPRODET), 

Corporación Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, Pontificia Universidad Javeriana Cali-
Instituto de Estudios Interculturales. En agrupació amb la Fundació Solidaritat UB.

País: Colòmbia / Període: 2020-2022
Aquest programa respon a l’estratègia de canvi social, econòmic i polític definida en els Acords de 
l’Havana i basada en un enfocament de drets i gènere, la qual no està sent implementada per la falta 
de compromís del Govern colombià.
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Reconciliació i implementació de pau territorial 
per superar els efectes de la Covid-19

El projecte s’implementa als municipis de Caloto i Santander de Quilichao, situats a la subregió Alto 
Patía-Norte Cauca, una de les setze prioritzades per l’Acord de Pau i on s’estan duent a terme els 
Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET).

Mitjançant la posada en marxa d’un projecte productiu avícola, es pretén consolidar les capacitats 
empresarials i de gestió dels productors i productores, alhora que es contribueix a impulsar el des-
envolupament local. 

També es treballa per promoure el lideratge comunitari de les dones productores i excombatents.

> Objectiu específic
Contribuir a la reincorporació, l’empoderament i la protecció per a la superació dels efectes de la 
Covid 19.

> Resultats
1. S’ha enfortit la integració socioeconòmica a través d’una emprenedoria productiva sostenible.

2. Productors i productores han consolidat les seves capacitats empresarials mitjançant la forma-
ció i l’assessoria tècnica.

3. Les lidereses, productores i exguerrilleres han promogut la seva participació i lideratge dintre 
de la comunitat.

4. Les persones titulars de drets han incrementat les seves capacitats per a la participació política 
i la protecció comunitària.

 > Fons aprovats (€): 290.542

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Fundació ECOSUR Soluciones Ambientales. En agrupació amb l’Associació 
Acció Internacional per la Pau-IAP Catalunya.

País: Colòmbia / Període: 2021-2023
Treballem per a la reincorporació i la protecció de la població excombatent, a través de la implemen-
tació de projectes productius que afavoreixin el desenvolupament local i comunitari.
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Inclusió, resiliència i sostenibilitat per celebrar el 
500 aniversari de la Ciutat de l’Havana

El projecte busca ampliar la cobertura i l’impacte de la primera fase d’un projecte pilot de gestió de 
Residus Sòlids Urbans (RSU), que va ser executada entre els anys 2012 i 2014 en un dels Consells 
Populars del Municipi de l’Havana Vella, ampliant-la ara al Consell Popular Catedral, que representa 
un 17% del territori. Aquesta actuació augmentarà fins a un 42% la gestió adequada dels residus en 
el Centre Històric de la capital cubana.

D’aquesta manera, es contribuirà a la higienització, cura i conservació de l’Havana en el marc de la 
celebració del seu 500 aniversari, tot promovent la ciutat com un model alternatiu de desenvolupa-
ment a nivell internacional.

> Objectiu específic
Augmentar l’impacte i la cobertura de la gestió de residus sòlids urbans al Centre Històric de l’Havana.

> Resultats
Es preveuen diferents eixos d’actuació que vinculen el desenvolupament mediambiental com a fac-
tor clau per al desenvolupament humà: 

1. Estesos els processos de reducció, reutilització i reciclatge de residus sòlids urbans (RSU) al 
Consell Popular Catedral. 

2. Enfortides les capacitats tècniques i operatives institucionals de l’Oficina del Historiador de la 
Ciudad de la Habana (OHCH), tant amb l’adquisició de tecnologia, com amb l’actualització de 
diagnòstics i instruments per a la planificació territorial i la presa de decisions. 

3. Incrementada la consciència ecològica i mediambiental de l’ús del territori en relació a la 
gestió dels residus sòlids entre els stakeholders del Consell Popular Catedral amb un enfoca-
ment participatiu, concertat i de gènere.

4. Consolidades les capacitats i coneixements en residus urbans i incorporats nous agents naci-
onals i internacionals per a la seva futura implementació. 

 > Fons aprovats (€): 329.000 euros

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana

País: Cuba / Període: 2020-2022
Aquesta proposta té com a objectiu promoure el desenvolupament territorial integral en el Centre 
Històric de l’Havana, a través d’un model participatiu i inclusiu, i des del punt de vista humà, social, 
econòmic i ambiental.
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Lideratge i participació política per al compliment 
de les Agendes 2030 i Dona, Pau i Seguretat

Arab Woman Organization porta gestionant des de l’any 2014 centres d’atenció i protecció per a do-
nes que sofreixen vulneracions dels seus drets bàsics. La seva experiència en centres urbans d’Irbid 
i Mafraq permet la confiança i l’actitud positiva i activa d’aquestes dones en la participació de les ac-
tivitats, fet que contribueix al seu empoderament individual. Al seu torn, s’han anat creant xarxes de 
treball amb agències i organitzacions de desenvolupament i altres actors locals.

Aquest projecte ofereix continuïtat a tot aquest treball, amb la finalitat de garantir les necessitats 
pràctiques de les dones a través de serveis de protecció, atenció i generació de capacitats que incre-
mentin la seva resiliència.

Es promou la seva participació activa en espais públics polítics i econòmics, i se’ls proporcionen 
eines de lideratge que els permetin dissenyar accions i propostes d’influència en els espais locals 
i comunitaris.

> Objectiu específic
Assegurar els serveis de protecció, atenció i prevenció de la violència basada en el gènere (VBG), mit-
jançant la promoció de la resiliència i l’empoderament de les dones i grups més vulnerabilitzats a les 
governacions de Mafraq, Irbid i Zarqa, al nord del país.

> Resultats
1. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han accedit a serveis d’atenció i protec-

ció física, legal i psicològica en espais segurs.

2. Les dones i col·lectius vulnerabilitzats davant la VBG han millorat els seus nivells de resilièn-
cia mitjançant instruments de prevenció, mitigació, conscienciació i participació en la lluita 
pels seus drets i per una vida lliure de violència.

3. Les persones titulars d’obligacions i de responsabilitats han enfortit les seves capacitats per 
garantir i protegir els drets de les dones i la igualtat de gènere.

 > Fons aprovats (€): 234.325
 > Cofinançament: AECID
 > Entitat sòcia local: Arab Women Organization

País: Jordània / Període: 2019-2021
El projecte busca contribuir a un efectiu compliment de les obligacions derivades de les Agendes 
2030 i Dona, Pau i Seguretat a Jordània, mitjançant el desenvolupament d’estratègies concretes 
d’empoderament de les dones.
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Amman: equitat de gènere i aliances en el marc 
dels objectius de Desenvolupament Sostenible

Es treballa per generar inputs, eines, coneixements i sinergies que permetin construir una estratègia 
de gènere municipal i de bones pràctiques per a la implementació de l’equitat de gènere a la GAM.

Això es duu a terme a través d’accions com el disseny i l’elaboració d’una auditoria de gènere que 
servirà com a instrument d’avaluació de l’estat i aplicació de l’equitat de gènere a Amman. També 
s’impartiran formacions a les persones titulars de drets i de responsabilitats, alhora que es pro-
picien espais de diàleg i de coordinació entre aquestes i les titulars d’obligacions. Finalment, es 
preveu crear una xarxa per a l’equitat de gènere, que impliqui tots els actors a nivell local, nacional 
a internacional.

> Objectiu específic
Enfortir mecanismes i capacitats en l’àmbit local per respondre als compromisos nacionals i interna-
cionals sobre l’equitat de gènere i l’empoderament de la dona.

> Resultats
1. Desenvolupades i implementades mesures per a la implementació de l’equitat de gènere a 

la GAM.

2. Promogut el lideratge femení en la implementació de l’estratègia per a l’equitat de gènere, a 
través de la transferència de coneixements i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

3. Establerta i enfortida una xarxa multiactoral per a l’equitat de gènere a Amman.

 > Fons aprovats (€): 120.000

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona

 > Entitat sòcia local: Arab Women Organization

País: Jordània / Període: 2019-2021
Desenvolupar i potenciar les capacitats de la Gran Municipalitat d’Amman (GAM, en les seves sigles 
en anglès) en relació a dos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): ODS 5 (Igualtat de Gè-
nere) i ODS 17 (Aliances per a aconseguir els Objectius).
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En el marc de la pandèmia, empoderem les dones 
jordanes i refugiades sirianes víctimes de la 
violència basada en el gènere 

Es busca contribuir a un efectiu compliment de les obligacions derivades de les agendes de l’ONU a 
Jordània: les Agendes 2030 i 1325 Dona, Pau i Seguretat (MPS).  Això es fa a través de:

1. Serveis d’atenció legal i psicològica, formació ocupacional, i la gestió de les TIC per sortir de 
l’aïllament en contextos de violència i adquirir una major autonomia a nivell individual.  

2. Promoció de la participació activa de les dones en espais públics polítics i econòmics. S’en-
fortiran les organitzacions de base comunitària, proporcionant eines a les responsables de 
l’atenció contra la violència basada en el gènere, per garantir els drets de les víctimes de 
forma coordinada i amb un ús innovador de les TIC en situacions d’aïllament o pandèmia. 

3. Posada en marxa d’accions de denúncia i incidència per complir les obligacions de l’estat en 
el marc de l’ODS 5 i l’Agenda MPS. Alhora, es dissenyen eines conjuntes per a la comunicació 
remota entre les xarxes de dones, amb la finalitat de poder accedir a les víctimes en casos 
d’aïllament o confinament.

> Objectiu específic
Protegir els drets, reforçar les capacitats i empoderar les dones jordanes i refugiades sirianes vícti-
mes de la violència basada en el gènere, en el marc de la pandèmia de la Covid-19.

País: Jordània / Període: 2021-2023
El repte és afrontar els efectes generats per la pandèmia en la reculada dels drets de les dones a 
causa de l’augment de la violència basada en el gènere a Jordània, i específicament pel que fa a les 
refugiades de la guerra de Síria.

> Resultats
1. Dones jordanes i refugiades sirianes víctimes de violència de gènere han reforçat la seva resili-

ència mitjançant l’empoderament psicològic, ocupacional i l’atenció legal.

2. Les xarxes de dones responsables de l’atenció contra la violència basada en el gènere es capa-
citen per garantir els drets de les víctimes de manera coordinada i amb un ús innovador de les 
TIC en situacions de confinament.

3. Les organitzacions de dones reforcen les seves capacitats d’incidència en referència a la imple-
mentació de l’Agenda 1325 del govern jordà (JONAP), abordant els problemes derivats de la crisi 
de la Covid-19.

 > Fons aprovats (€): 278.290
 > Cofinançament: AECID
 > Entitat sòcia local: Arab Women Organization

11

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2021



Sistemes productius agrícoles sostenibles: 
adopció de cultius hidropònics a Gaza i Cisjordània

El projecte s’articula sobre la base de tres dimensions. En primer lloc, s’incideix a millorar el conei-
xement de 80 petits productors locals (28 dels quals són dones) en relació a la introducció, adopció 
i ús dels cultius hidropònics.

En segon lloc, es pretén la instal·lació de 60 sistemes de cultius hidropònics a Cisjordània i de 20 a 
Gaza. En finalitzar el projecte, es preveu que els productors i productores hagin vist créixer la produc-
tivitat dels seus cultius en un 40% i obtingut una rendibilitat mínima de 3.500€ anuals.

Finalment, es posa el focus a reforçar el coneixement de les persones titulars d’obligacions i de res-
ponsabilitats sobre noves tecnologies sostenibles aplicades als cultius.

En aquest sentit, es fomentaran reunions i visites entre el funcionariat del Ministeri d’Agricultura i 
personal de les municipalitats amb els productors i productores locals, perquè tots acreixin les seves 
competències en referència als sistemes agrícoles alternatius.

> Objectiu específic
Augmentar la productivitat i rendibilitat de les produccions agrícoles palestines, a través de la intro-
ducció de sistemes viables i sostenibles, amb l’adopció de cultius hidropònics.

> Resultats
1. S’incrementa el coneixement de productors i productores agrícoles quant a la introducció, 

adopció i ús de cultius hidropònics.

2. Les persones productores agrícoles incorporen l’ús de sistemes de cultius hidropònics d’una 
manera viable i sostenible i, com a conseqüència, veuen augmentada la seva productivitat.

3. Les persones titulars de responsabilitats i d’obligacions incrementen els seus coneixements 
en relació a la producció local i els cultius sostenibles.

 > Fons aprovats (€): 298.810

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union

País: Palestina / Període: 2019-2021
En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament de l’ODS2 (Fam Zero), 
es fa costat a productors i productores palestins, mitjançant la introducció de 80 cultius hidropònics 
a cinc governacions de Gaza i Cisjordània.

12

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2021



Enfortim la creació de llocs de treball i la 
sostenibilitat de les cooperatives agrícoles 
davant la crisi de la Covid-19

Es treballen tres línies d’acció on existeix una relació entre la població beneficiària i les institucions 
que són titulars d’obligacions, concretament el Ministeri d’Agricultura i els municipis de Jayyus, Ta-
moum i Azzun.

1. Una línia de creació d’ocupació i enfortiment dels mitjans de vida i de resiliència davant de la Co-
vid-19. A més, s’introdueixen mètodes i productes agroecològics i es promou la nutrició sana:

• es reforça l’ocupació de 150 camperols i camperoles amb producció sostenible basada en l’emma-
gatzematge i la comercialització de formatge i verdures.

• es recupera l’ocupació de 50 ramaders i ramaderes de la Vall del Jordà, dotant-los amb alimentació 
per al bestiar i recolzant la conservació de productes lactis amb l’aportació d’equips a una cooperativa.

• s’enforteixen, amb tecnologies innovadores de conservació de productes, dues cooperatives de 
dones de Qalquilia (Jayyus i Azzun) que beneficien 100 camperoles en situació altament vulnerable.

2. Una línia d’enfortiment organitzatiu de tres cooperatives de Qalquilia (Jayyus i Azzur) i Vall del Jordà 
(Tammoun).

• aquestes adquireixen i enforteixen les capacitats d’incidència i el coneixement dels seus drets da-
vant les institucions oficials titulars d’obligacions.

• també milloren les seves capacitats de gestió per afrontar la pandèmia, en temes financers, de 
màrqueting, de vacunació i malalties animals, i en tècniques agroecològiques i mètodes per fer 
front a la pandèmia.

• a més, 100 productors i productores creen xarxes d’intercanvi per mitjà de visites a explotacions 
agrícoles i ramaderes modèliques.

3. Una línia de creixement de la cadena de valor de la producció ramadera i agrícola, i de la seva 
capacitat de venda i distribució a la població i als mercats locals, adreçada a 100 dones de dues asso-
ciacions de dones i d’una cooperativa mixta.

 > Fons aprovats (€): 257.790

 > Cofinançament: AECID

 > Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union

País: Palestina / Període: 2021-2022 
S’incideix en la recuperació econòmica i la creació d’ocupació de cooperatives agrícoles a Qalqilia i la 
Vall del Jordà afectades per la pandèmia, amb criteris durables i sostenibles.
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Facilitem l’erradicació de la violència basada en el 
gènere i l’exercici dels drets de les dones enfront 
de la Covid-19

S’involucra, com a col·lectius protagonistes, dones víctimes de violència de gènere, així com les auto-
ritats nacionals i municipals i la comunitat local i internacional. D’una banda, s’hi integren activitats 
de denúncia, formació en drets i capacitats, i desenvolupament socioeconòmic. D’altra banda, es 
desenvolupen accions d’incidència política, campanya comunitària i empoderament estratègic amb 
organitzacions de la societat civil i institucions oficials.

Finalment, s’implica la ciutadania i el tercer sector català en una sèrie d’activitats de formació, sensi-
bilització i mobilització entorn de la vulneració general de drets que enfronten les dones palestines.

> Objectiu específic
Promoure l’erradicació de la violència basada en el gènere i l’exercici efectiu dels drets de les dones, 
mitjançant accions -a nivell nacional i internacional- d’empoderament, incidència, sensibilització i 
recuperació davant de la pandèmia de la Covid-19.

> Resultats
1. Les titulars de drets han incrementat els nivells de resiliència i la capacitat de denúncia 

davant la VBG i la desigualtat de gènere, a través de processos d’empoderament individual 
i col·lectiu.

2. Les titulars de drets, responsabilitats i obligacions comparteixen espais comunitaris d’inci-
dència i enforteixen les seves capacitats per garantir i protegir els drets de les dones.

3. S’han incrementat les capacitats de les titulars de responsabilitats -ciutadania catalana- per a 
la promoció dels drets socials, polítics i econòmics de les dones palestines.

 > Fons aprovats (€): 145.002

 > Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 > Entitat sòcia local: Palestinian Women’s Developing Center

País: Palestina / Període: 2021-2022
Les accions es duen a terme, principalment, a deu municipis del nord de Cisjordània de les governa-
cions de Tulkarem, Qalqilya, Salfeet i Tubas.
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Promovem la seguretat alimentària i l’activitat 
agrícola a Gaza

L’estratègia per assolir aquests objectius comprèn, d’una banda, la millora a la disponibilitat de l’ai-
gua per a la irrigació agrícola, amb la construcció d’un sistema de reg; i de l’altra, l’enfortiment de les 
capacitats d’organització, de gestió agroecològica i d’incidència d’un comitè de defensa de l’aigua. 

La promoció activa de les dones serà equitativa entre els titulars de drets i els grups de treball, i pel 
que fa als processos de presa de decisió. A més, s’hi voldrà donar un valor afegit, incorporant la pers-
pectiva ambiental, tot apostant per mètodes de conreu sostenibles i ecològics.

> Objectiu específic
Incrementar la seguretat alimentària de 200 agricultors i agricultores d‘Al-Shokeh (governació de Ra-
fah), a través de l’accés al dret a l’aigua i l’enfortiment de les capacitats organitzatives del camperolat.

> Resultats
1. Millorada la disponibilitat i l’accés a l’aigua per mitjà d’un comitè de coordinació, amb la 

participació del municipi, i gràcies a la construcció de sistemes de canalització d’aigua per al 
consum privat i agrícola.

2. Enfortides les capacitats agrícoles sostenibles de la cooperativa per fer front a les dificultats 
de l’accés a l’aigua i a la promoció d’una agricultura basada en una producció agroecològica i 
lliure de químics.

3. Consolidades les capacitats de la població camperola en la incidència i coordinació amb el 
municipi per a la defensa dels drets laborals, alimentaris i ambientals.

 > Fons aprovats (€): 113.440,93

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona

 > Entitat sòcia local: Palestinian Farmers Union

País: Palestina / Període: 2021-2023
Apostem per l’enfortiment del sector agrícola a través del cooperativisme i l’empoderament de les 
organitzacions camperoles a la governació de Rafah, al sud de Gaza. Al mateix temps, es promou la 
justícia econòmica, ambiental i de gènere.
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Garantim la seguretat alimentària de les 
persones refugiades iemenites

Amb aquesta acció d’emergència, es busca assegurar l’accés immediat a l’alimentació bàsica per part 
d’unes 730 famílies, que es componen en la seva majoria per nens, nenes i dones. 

A més de garantir la subsistència bàsica d’aquestes persones, es pretén incrementar la seva diver-
sitat nutricional en proporcionar-los els grups fonamentals de nutrients per a un correcte estat de 
salut, especialment en el cas dels menors i les dones lactants o embarassades.

> Objectiu específic
Proveir d’ajuda alimentària d’urgència a persones refugiades en l’entorn urbà de la ciutat de Djibouti.

> Resultats
1. Es milloren els nivells de consum alimentari de la població refugiada, mitjançant una dieta 

equilibrada que contribueix a disminuir els nivells de malnutrició.

 > Fons aprovats (€): 9.361,20

 > Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Entitat sòcia local: Bender Djedid

País: Djibouti / Període: 2020-2021
El projecte busca contribuir a la seguretat alimentària de les persones que han hagut de desplaçar-se 
a causa del conflicte al Iemen i que resideixen en situació d’extrema vulnerabilitat a la capital de Dji-
bouti, del mateix nom.  
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Protecció i reparació dels DDHH de la població 
refugiada urbana iemenita

Es treballa per a la recuperació de les persones afectades pel conflicte, l’increment de la seva resili-
ència i la protecció gradual i real dels seus drets, especialment dels grups amb major vulnerabilitat: 
dones, infants i persones grans o amb problemes de salut.

S’ha format 40 dones i 10 homes caps de família per a la realització d’activitats generadores d’ingres-
sos i se’ls ha dotat del material inicial per poder realitzar l’emprenedoria. 

500 persones de 100 famílies poden accedir a l’atenció mèdica bàsica, gratuïta i de qualitat i han 
pogut accedir també a proves diagnòstiques de qualitat i gratuïtes. 100 alumnes es beneficien del 
transport gratuït fins els seus centres d’educació, per garantir el seu dret a l’educació.

> Objectiu específic
Protegir els drets humans de les persones en situació d’emergència.

> Resultats
1. Garantida la protecció del dret a la salut a través de l’accés a serveis essencials  

d’atenció sanitària.

2. Prevenció de la violència de gènere i la vulneració de drets de les dones refugiades, mitjançant 
la recuperació i la protecció de la seva autonomia socioeconòmica.

3. Reforçat el dret a l’educació de les nenes i nens de la comunitat.

 > Fons aprovats (€): 46.700

 > Cofinançament: Ajuntament de Barcelona

 > Entitat sòcia local: Bender Djedid

País: Djibouti / Període: 2021-2022
Arran del conflicte al Iemen, milers de persones s’han vist forçades a desplaçar-se a Djibouti, país 
amb polítiques d’acollida obertes, però amb mancances tant de recursos com d’infraestructures, 
cosa que fa difícil exercir una protecció real.
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