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SOBRE NOVACT 

 
NOVACT-Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta 
promou accions internacionals de construcció de pau en 
situacions de conflicte. L'Institut neix dels esforços de la 
societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i 
equitatiu. 
 
La Visió de NOVACT és: 
 
vAconseguir una societat lliure de conflictes armats i de 
violència en totes les seves dimensions, basada en la 
Seguretat humana i la Noviolencia. Entenent la noviolencia 
com una estratègia d'acció transformadora per un món 
pacífic, just, digne i equitatiu. 
 
Per promoure la seva visió, NOVACT escull la següent 
missió: 
 
vRecolzar a moviments noviolentes o de resistència civil 
pacífica que treballin per la transformació de conflictes i/o 
situacions d'injustícia, garantint la seguretat humana i la 
cobertura de les necessitats bàsiques, desenvolupant els 
drets i les llibertats i promovent que les societats puguin viure 
sense por al fet que els seus valors i drets siguin atacats. 
v Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de 
Manteniment de Pau per protegir a les poblacions vulnerables 
en situacions de conflicte armat, a través de la creació de 
sistemes de prevenció de conflictes i construcció de pau, 
reconciliació i transició política, allí on la societat civil local i/o 
institucions representatives ho demandin. 

vObservar, investigar, facilitar i recolzar processos de 
construcció de pau, mediació, manteniment de la pau i 
prevenció de conflictes amb una especial atenció a la promoció 
de l'Estat de Dret i la millora de la seguretat humana. 
vIncidir perquè els actors governamentals, locals i 
internacionals, treballin a favor de la seguretat humana, la 
construcció de pau i la democràcia en totes les seves 
dimensions assegurant l'equitat de tracte i el respecte a les 
identitats. 
 
Per complir amb la seva Missió, l'Institut realitza les següents 
activitats: 
 
vOferir suport, formació i assessorament a moviments 
noviolentes o de resistència civil pacífica que treballin per la 
transformació de conflictes i la seguretat humana. 
v Desplegar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment 
de Pau que protegeixin a les poblacions vulnerables en 
situacions de conflicte allí on la societat civil local i/o 
institucions representatives ho demandin. 
vPromoure mecanismes de defensa i protecció dels Drets 
Humans, amb una especial atenció al reforç de l'Estat de Dret i 
l'establiment de serveis civils de pau i sistemes d'alerta 
primerenca. 
vPromoure l'observació i recerca sobre moviments noviolentes 
i/o de resistència civil així com del seu impacte i efectivitat 
internacional. 
v Enfortir el rol pacificador de la dona així com la seva 
participació en processos de pau i la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones. 
vPromoure el coneixement, l'estudi i la formació especialitzada 
en matèria de noviolència, construcció, manteniment de pau i 
resistència civil noviolenta. 
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v Dur a terme accions d'incidència política que contribueixin al 
fet que els actors governamentals treballin al servei de la 
seguretat humana, la pau i la democràcia. 
vPromoure campanyes de sensibilització dirigides al fet que 
l'opinió pública generi una consciència crítica sobre els canvis 
que es requereixen per aconseguir un món més pacífic, just, 
digne i equitatiu. 
vArticular la captació de fons de solidaritat, tant de la 
ciutadania com de les institucions públiques, per a la 
consecució d'aquestes activitats. 
vArticular la formació i consolidació de xarxes i plataformes 
d'entitats orientades a la consecució dels objectius 
relacionats. 
 
 
NOVACT es guia pels Valors de l’internacionalisme, la 
solidaritat, l'enfocament de gènere i una acció políticament 
compromesa i independent al servei de les iniciatives i 
demandes ciutadanes. Guiada per una visió global dels reptes 
que enfronten les nostres societats, el NOVACT vol realitzar 
les seves intervencions en estreta col·laboració amb la 
societat civil local i des dels principis de compromís mutu, 
coresponsabilitat, participació i igualtat. Vol promoure un 
model de cooperació horitzontal que no generi noves 
dependències, que consolidi i reforci els processos de canvi 
autònom i sostenible, que treballi sempre en col·laboració 
amb organitzacions locals, que promogui la participació i la 
igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 
 
Els Objectius Estratègics de NOVACT són: 
 
vMillorar l'efectivitat i impacte dels projectes de suport a 
moviments noviolentes i desenvolupament de mecanismes 
d'intervenció civils en zones en conflicte. 

vReforçar la cohesió, capacitats i estructura interna del 
NOVACT. 
v Diversificar les fonts de finançament i augmentar el 
finançament provinent de la Unió Europea i d'organismes 
multilaterals 
vReforçar la comunicació interna i externa, la incidència política 
i la presència en xarxes
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Títol del projecte Defensors i defensores de DDHH en Acció: potenciació de les capacitats 
i eines de la societat civil de Cisjordània per garantir el dret a la pau del poble palestí. 
 

Descripció del projecte  
Objectius del projecte 

Contribuir al respecte dels Drets Humans i el Dret a la pau del poble palestí a través de l'enfortiment de 
l'Estat de Dret i la gobernança democràtica local i internacional a través de l'ampliació de les capacitats i 
mecanismes de coordinació de les organitzacions de la societat civil i institucions públiques (locals i 
internacionals) en la rendició de comptes de violacions de DDHH i ampliar l'impacte i la informació sobre 
les vulneracions de DDHH a nivell municipal, nacional i internacional per a la defensa del dret a la pau. 
S'enforteix el rol de les dones com a agents actius en aquest procés de construcció de pau. 
La iniciativa, per tant, pretén reforçar les capacitats i infraestructura de la societat civil palestina amb la 
finalitat d'identificar, sistematitzar, i denunciar les vulneracions de drets humans comeses per les forces 
d'ocupació i altres actors. 
 
La metodologia preveu reforçar el “Sistema d'Alerta i Resposta Precoç” desenvolupat per Nova. 
 
L'estructura del projecte gira entorn de 4 eixos: 1) Monitoreig i recerca sobre vulneració de DDHH, 
2) Reforç de capacitats i suport legal, 3) Comunicació internacional sobre violacions de DDHH, 4) 
Incidència a Catalunya i denúncia internacional. 

 
Resultats esperats 

• Reforçades les capacitats i recursos de la societat civil palestina per a la defensa dels DDHH. 
• Reforçada la sistematització i registre de les violacions de drets humans, amb especial èmfasi en drets 

polítics i socials incloent la producció d'informes amb recomanacions concretes per protegir els drets del 
poble palestí. 

• Augmentada la sensibilització de titulars de responsabilitats i titulars d'obligacions i societat civil sobre el 
dret a la pau en Palestina, a través de la incidència política a nivell regional, nacional i internacional. 

 
 

Activitats 
• Establiment d'un comitè de coordinació per al seguiment i avaluació interna del projecte. 
• Organització d'un programa de capacitació en Dret Internacional Humanitari i Drets Humans. 2 tallers 

dirigits a ciutadans/as possibles víctimes de violació de DDHH amb especial èmfasi en el mecanisme de 
queixes individuals que estableix Nacions Unides. 

• Suport legal per a defensors i defensores de DDHH. 
• Recerca i sistematització de la informació reforçant el Seguiment de violacions de DDHH en Palestina. 

Registrar, descriure i categoritzar els incidents de violació de DDHH (context operacional, tipus de dret 
vulnerat, autor de la violació i activitat que realitzava en aquell moment) 

• Anàlisi i producció d'informes. 
• Unitat de producció, comunicació i llançament d'alertes de violacions greus de drets polítics i socials. 

Elaboració i lliurament de queixes formals a organismes internacionals. 
• Preparació de materials en català per a institucions públiques catalanes i difusió.

 
País 
Territori Ocupat Palestí (TOP) 
Pressupost total del projecte (euros) 
70.000 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
40% 
Personal proporcionat 

 
Beneficiàries finals 
Organitzacions de la societat civil locals 
i autoritats 
Origen dels fons 
ACCD 
Dates (inicii / final) 
01/09/2015 – 31/08/2016 
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Títol del projecte Promoció de la participació política de les dones i de l'Estat de Dret 

 
Descripció del projecte 

La present intervenció entén que és necessari millorar i estrènyer la coordinació entre la societat civil 
organitzada, a través del reforç de les seves capacitats, la realització de tallers descentralitzats 
participatius i el Seguiment de violacions de drets humans, amb l'objectiu de formular dos documents 
de línies directrius de proposta de polítiques públiques en aquests àmbits. 

 
Objectius del projecte 
El projecte pretén millorar el rol de la societat civil palestina en la promoció de la participació política 
de les dones i la construcció, el reforç i la promoció de l'Estat de dret en Palestina a través del reforç 
de les capacitats de la societat civil local i, específicament, de les organitzacions feministes i de 
suport a defensors i defensores de drets humans (DDH), per millorar la seva contribució als 
processos de reflexió, disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per a la promoció 
de la igualtat de gènere i l'Estat de dret. 
 
S'implementarà en tres etapes consecutives: 1) El reforç de les capacitats de la societat civil palestina 
i, específicament, de les organitzacions feministes i DDH, per a la seva participació en estructures 
inclusives, 2) La realització de 2 propostes de consolidació de polítiques públiques centrades en la 
millora de la participació política de les dones Cisjordània, 3) La sensibilització de titulars de drets, 
titulars d'obligacions i la societat civil sobre la participació política de dones i la governabilitat 
democràtica en Palestina. 
 
Resultats esperats  
• Reforçar les capacitats i habilitats de les organitzacions feministes i dels DDH. 
• Realitzades 2 propostes de consolidació de polítiques públiques centrades en dones i DDHH. 
• Augmentada la sensibilització de titulars de drets, titulars d'obligacions i la societat civil 
 

Activitats 
• Formació en anàlisi de gènere intra-organitzacional, identificació, realització i avaluació de 

projectes des d'una perspectiva de gènere i observació i documentació de violacions de drets de 
les dones. 

• Formació en llibertat d'expressió i d'assemblea pacífica, arrest de menors, documentació de 
violacions de DDHH. 

• Tallers descentralitzats i participatius sobre lleis palestines segons la perspectiva de gènere. 
• Tallers descentralitzats sobre participació política de les dones. 
• Constitució de 4 grups multi-partits i  Inici de 4 iniciatives. 
•  Seguiment i documentació de la informació relativa a violacions de drets de dones. 
• Accés a serveis d'informació legal i representació legal gratuïta per DDHH. 
• Formulació d'un document de línies directrius sobre l'Estat de Dret en Palestina. 
• Organització de reunions i visites d'incidència sobre els drets de les dones i els DDHH. 
• Implementació i seguiment d'una campanya fruit del treball dels grups de dones. 
• Recerca i publicació sobre la història dels moviments de dones en Palestina. 
• Seguiment de la interacció amb organitzacions d'Amèrica Llatina i del Mediterrani. 
• Elaboració de notes de premsa i documents de posicionament sobre DDHH i Incidència entre les 

institucions internacionals.

 
País 
Territori Ocupat Palestí (TOP) 
Pressupost total del projecte (euros) 
265.096 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal 
100% 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiàries finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
i autoritats locals 
Origen dels fons 
AECID 
Dates (inici / final) 
01/11/2015 – 30/04/2017 
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Títol del projecte Defensors de Drets Humans en Acció: potenciació de les capacitats i eines de la societat civil 
i autoritats locals de Cisjordània per garantir el dret de llibertat d'expressió i assemblea pacífica del poble palestí. 

 
 
 
Objectius del projecte 

Descripció del projecte

Contribuir al respecte dels Drets Humans del poble palestí a través de l'enfortiment de l'Estat de Dret 
i la gobernança democràtica local a través de l'ampliació de les capacitats i mecanismes de 
coordinació de les organitzacions de la societat civil i institucions públiques (locals i internacionals) en 
la rendició de comptes de violacions de DDHH i ampliar l'impacte i la informació sobre les 
vulneracions de DDHH a nivell municipal, nacional i internacional per a la construcció d'una autèntica 
cultura de pau. 
El rol de les dones com a agents actius en aquest procés de construcció de pau es veu reforçat 
durant l'execució del projecte. 
La metodologia consta dels següents components: 1) Formació de defensors/as de DDHH, autoritats 
locals i societat civil, 2) Suport legal a defensors/as de DDHH i autoritats locals, 2) Enfortiment d'un 
observatori sobre violacions de DDHH a través de la recollida d'informació i registre de violacions de 
DDHH en les poblacions beneficiàries, 4) Anàlisis i producció de butlletins trimestrals, queixes formals 
i alertes virals (incidència política), 5) Incidència internacional a través de conferència i cinema-fòrum. 
 

Activitats 
Resultats esperats 

 
• Reforçat un sistema d'alerta i resposta de violacions de drets civils i polítics en poblacions de 

Cisjordània (àrea C) format per defensores i defensors de DDHH per recollir violacions de 
DDHH juntament amb autoritats locals. 

• Reforçat un observatori sobre violació de DDHH en Palestina (base de dades, web 
col·laborativa i investigadors legals) per crear butlletins amb recomanacions concretes per 
protegir els drets de poble palestí. 

• Reforçat un sistema de comunicació per a la identificació i comunicació de greus violacions de 
drets polítics i socials a través d'alertes i campanyes virals dirigides a organismes 
internacionals, premsa palestina, israeliana i internacional ambaixades europees, reforçant el 
rol de les dones com a agents actius en el procés de construcció de pau.

 
País 
Territori Ocupat Palestí (TOP)  
Pressupost total del projecte (euros) 
177.502,41 € 
Percentatge executat per l’entitat legal 
(%) 
100% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la sociedad civil 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/11/2015 – 31/10/2017 
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Títol del projecte Promoure l'Estat de Dret i la rendició de comptes per a la transformació de conflictes 
 
 
 
 

Objectius del projecte 
Descripció del projecte 

Para contribuir a una millora dels mecanismes de protecció eficaces per als promotors de l'Estat de 
Dret i els Defensors de Drets Humans a Cisjordània, especialment àrea C es treballarà en dos nivells: 
a) proporcionar assistència jurídica gratuïta i representació de Defensors de Drets Humans i altres 
col·lectius vulnerables (principalment propietaris de terres en àrea C) i b) Reforç de les capacitats de 
la societat civil. 

El projecte es basa en tres eixos principals: 1. Millora d'estratègies de protecció a través de la 
representació legal i assessorament als propietaris de terres i propietats en àrea C i Defensors dels 
Drets Humans que participen en la promoció de l'Estat de Dret i l'accés a la justícia. 2. Reforç de les 
capacitats dels membres de les OSC i DDH per millorar el coneixement i les pràctiques de Dret 
Internacional Humanitari i dels drets humans. 3. Activitats de sensibilització i comunicació social 
sobre la protecció jurídica en àrea C per a les autoritats palestines i la població, la societat civil 
internacional i altres parts interessades. 

Resultats esperats 
• Millora De les capacitats de la societat civil palestina mitjançant el reforç dels seus coneixements 

sobre els sistemes legals i de les eines de protecció legals en àrea C. 
• Enfortit l'accés a la justícia per a propietaris de terres en situació vulnerables en àrea C. 
• Enfortit l'accés a la justícia per als defensors de drets humans (DDH) a Cisjordània. 
• Sensibilització de titulars de drets, titulars d'obligacions i societat civil sobre la seguretat humana 

i les seves implicacions en la transformació del conflicte a Cisjordània, especialment en àrea C. 
• Sensibilització de titulars de drets, titulars d'obligacions i societat civil sobre Defensors de Drets 

Humans com a promotors de l'Estat de Dret i les seves violacions a Cisjordània, especialment en 
àrea C. 

Activitats 
• Organització d'un comitè de coordinació jurídica dels promotors de l'Estat de Drets i dels 

Defensors i Defensores de Drets Humans. 
• Provisió de mesura legal gratuïta, recopilació de documentació i honoraris per als casos legals i 

la protecció de les infraestructures i la terra en àrea C. 
• Assistència jurídica gratuïta per a la protecció de terrenys i infraestructures en àrea C. 
• Representació legal gratuïta a DDH durant les audiències de detenció preventiva. 
• Representació legal gratuïta a DDH fins al veredicte. 
• Disseny i formació en DDHH i DIH a DDH. 
• Elaboració de quatre estudis sobre DDH i violacions de drets humans en àrea C. 
• Organització d'un grup de treball de comunicació en els mitjans socials. 
• Organització de quatre reunions i tres gires d'incidència amb periodistes locals i internacionals. 
• Elaboració de comunicats de premsa i cobertura permanent de casos legals, utilitzant els 

principals mitjans de comunicació social. 
 
 

 

 
 

País	
Territori	Ocupat	Palestí	(TOP)	
Pressupost	total	del	projecte	(euros)	
80.565	€	
Percentatge	executat	per	l’entitat	
legal	(%)	
100%	
Nº	de	personal	proporcionat	
	
Beneficiaris	finals		
Organitzacions	de	la	societat	civil		
Origen	dels	fons	
UNDP	–	Rule	of	Law		
Dates	(inici	/	final)	
01/04/2015	–	31/04/2016	
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Títol del projecte Millorar la protecció de persones protegides a Gaza i Cisjordània a través de l'enfortiment de mecanismes 
d'implementació del DIH 

 
 Descripció del projecte
Objectius projecte 

Fomentar l'aplicació del Dret Internacional Humanitari (DIH) a través de la millora de protecció de 
comunitats vulnerables al territori palestí. En concret persones a la franja de Gaza i Cisjordània (àrea 
C i Jerusalem Aquest) enfortint l'accés a la justícia d'aquestes persones i l'aplicació del DIH. 

Els tres eixos principals del projecte són: 1) Millorar els mecanismes de rendició de comptes 
d'activitats delictives i/o criminals en àrea C de Cisjordània, Jerusalem Aquest i la franja de Gaza, 
comeses per ciutadans o Forces de Seguretat israelianes, obligant a l'estat d'Israel a complir els seus 
deures sota la legislació israeliana i el dret internacional. 2) La promoció del compliment del Dret 
Internacional Humanitari centrat en l'observació, Seguiment, documentació i anàlisi de violacions de 
DIH i responsabilitat dels titulars d'obligacions. 3) L'enfortiment dels mecanismes de coordinació entre 
els departaments legals de les ONGs que treballen en la promoció del DIH i la protecció dels Drets 
Humans a Cisjordània i la Franja de Gaza. 

Resultats esperats 
•  Promogut el respecte al Dret Internacional Humanitari. 
•  Enfortits mecanismes de coordinació entre els departaments legals de les ONGs que treballen en la 

promoció del DIH i la protecció dels Dret Humans a Cisjordània i la Franja de Gaza. 
•  Millorada la qualitat de procediments en aplicació de la llei i mecanismes de rendició de comptes. 

 
Activitats 

• Obertura de casos legals respecte a la violació del dret al moviment i l'accés a la salut, a la 
Franja de Gaza. 

• Assessorament legal a víctimes de violacions del DIH. 
• Divulgació comunitària dels DDHH, assessorament legal i derivació de casos. 
• Representació i assessorament legal a víctimes de la violència dels colons i de les violacions 

comeses per les Forces de Seguretat Israelianes a Cisjordània, especialment en àrea C. 
• Seguiment de judicis i casos judicials. 
• Formacions als voluntaris en DIH i anàlisis de gènere. 
• Visites de terreny per a recol·lecció i sistematització en base de dades d'informació i 

testimoniatges de persones protegides. 
• Producció i disseminació d'informes setmanals i mensuals sobre violacions de DDHH. 
• Reunions regulars amb organitzacions clau de defensa dels DDHH i el DIH.

 
 

País	
Territori	Ocupat	Palestí	(TOP)	
Presupuesto	total	del	proyecto	(euros)	
289.000	€	
Percentatge	executat	per	l’entitat	
legal	(%)	
100%	
Nº	de	personal	proporcionat	
	
Beneficiaris	finals	
Organitzacions	locals	de	la	societat	
civil	
Origen	dels	fons	
AECID	
Dates	(inici	/	final)	
21/01/2015	–	20/09/2016	
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Títol del projecte Defensors de Drets Humans en Acció: potenciació de les capacitats i eines de la societat civil i 
autoritats locals a Cisjordània per garantir el dret de llibertat d'expressió i assemblea pacífica del poble palestí 

Descripció del projecte 
L’objectiu és contribuir referent al Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del poble palestí a 
través d'enfortir l'Estat de Dret i la gobernança democràtica local. 

L'objectiu específic és incrementar les capacitats dels Defensors/se de Drets Humans en 4 
poblacions vulnerables de Cisjordània (Belén, Bil'in, Nablus i Nabi Saleh) a través del reforç d'un 
sistema d'alerta i resposta primerenca davant violacions de drets polítics i socials dels 
palestins/as, en cooperació amb autoritats locals i organismes internacionals 

Resultats esperats 
• Reforçat un sistema d'alerta i resposta primerenca de violacions de drets polítics i socials en 

les 4 poblacions vulnerables format per 200 defensors de drets humans formats i empoderats 
per recollir professionalment violacions de drets humans, en cooperació amb autoritats locals i 
organismes internacionals. 

• Reforçat un observatori sobre violacions de drets humans, amb especial èmfasi en drets 
polítics i socials, format per una base de dades, web col·laborativa i 3 investigadors legals per 
analitzar els casos professionalment documentats per produir 3 informes amb recomanacions 
concretes per protegir els drets del poble palestí. 

• Establert un sistema de comunicació format per comunicadores per a la identificació i 
comunicació de greus violacions de drets polítics i socials a través d'alertes i campanyes virals 
dirigides a organismes internacionals; premsa palestina, israeliana i internacional; i 
ambaixades europees principalment. 

• Promogut mecanismes per garantir la protecció dels drets polítics i socials del palestins/as i 
avançar l'Estat de Dret i l'accés a la justícia del poble palestí a través de queixes formals a 
relators i representants especials de Nacions Unides; una conferència internacional i un pla 
d'acció signat per administracions locals i actors de la societat civil palestina. 

 

Activitats 
• Creació d'un comitè estratègic de coordinació i seguiment. Creació unitat comunicació. 
• Formacions i suport legal pels Defensors i Defensores de Drets Humans. 
• Creació i reforç d'observatori de violacions de drets humans: per registrar, descriure i 

categoritzar els incidents de drets humans, amb especial atenció als drets polítics i socials, 
produïts sobre les poblacions palestines. 

• Recollida i registre de dades en la base de dades col·laborativa, anàlisi i producció d'informes 
• Producció i llançament d'alertes de violacions greus de drets polítics i socials 

 

 

 
 

País 
Territori Ocupat Palestí (TOP) 
Pressupost total del projecte (euros) 
76.831,08 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
77 % 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels Fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/09/2014 – 31/01/2016 
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Títol del projecte: Comunitats resilients: reforçant mitjans de vida, educació i 
estabilitat social per als refugiats siris i les poblacions d’acollida 

 
Descripció del projecte 

Enfortir la resiliència de les comunitats i la cohesió entre els joves refugiats de Síria i la comunitat 
d'acolliment de joves a l'Iraq, Jordània, Líban i Turquia. 

Els principals objectius són: 1. Fomentar l'autosuficiència econòmica dels joves vulnerables en les 
poblacions de refugiats i d'acolliment de la comunitat (Paquet de Treball Maneres de vida i 
seguretat alimentària); 2. Enfortir les perspectives de les poblacions de refugiats i d'acolliment de 
joves perquè siguin social i econòmicament productives (Paquet de Treball d'Educació); 3. 
Promoure relacions positives i col·laboració entre els joves de les comunitats de refugiats i 
d'acolliment (Paquet de Treball d'estabilitat social i de suport psico-social) 

 
Resultats esperats: 

• Facilitar l'accés a les oportunitats de subsistència basades en la demanda dels joves 
vulnerables en les comunitats de refugiats i d'acolliment. 

• Augmentar l'accés a les oportunitats d'educació per als joves de les poblacions de refugiats i 
comunitats d'acolliment vulnerables. 

• Reforçar la capacitat de les poblacions de refugiats i d'acolliment per fer front als efectes 
psicosocials negatius de la crisi. 

• Involucrar a les comunitats de refugiats i d'acolliment en el diàleg i la col·laboració per a 
projectes conjunts. 

Activitats 
 
• Formació a joves per proporcionar habilitats que poden ser utilitzats al mercat local en 

l'agricultura i la construcció, indústries de suport, serveis i xarxes de comerç. La formació 
també proporcionarà les habilitats específiques de l'economia d'ajuda com el transport, la 
distribució, la topografia, i la divulgació. 

• Formació per als aturats vulnerables, o recentment desplaçades per recolzar els seus esforços 
per reparar habitatges, camps, i en general per aconseguir l'autosuficiència. 

• Col·laboració entre els refugiats i les comunitats d'acolliment per construir infraestructures 
essencials, protecció del medi ambient, i / o promoure sinergies amb el sector privat. 

• Formació del personal d'educació: es milloraran les capacitats del docent per a un pla d'estudis 
adequat, administrar alumnes amb diverses necessitats, i l'ús d'una metodologia 
d'ensenyament centrat en els estudiants. 

 
 
 
 

 
 

País 
Iraq, Jordània, Liban, Turqui 
Pressupost total del projecte (euros) 
4 .453.447 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
1 % 
Nº de personal proporcionat 
2 
Beneficiaris finals 
Comunitats amb grans poblacions 
refugiades sirianes 
Origen dels fons  
Unió Europea 
Dates (inicio / final) 
01/06/2016 – 01/11/2018 
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Títol del projecte Crisi mediterrània: la joventut, clau en la cohesió social 
 

Descripció del projecte 
. 
Objectius del projecte 
Contribuir al foment d'una autentica cultura de pau i la cohesió social de la població refugiada 
siriana i la comunitat d'acolliment de Zarqa, Jordània. 
Ampliar les capacitats i mecanismes de la joventut jordana i siriana de Zarqa per fomentar el 
dialogo i establir relacions orientades a la promoció de la resiliència, la cohesió social i la 
promoció de la cultura de la pau 
Involucrar a la societat civil jordana i siriana així com les institucions públiques locals i 
internacionals en la importància de la joventut com potenciadora de la cohesió social de les 
comunitats refugiades i acolliment en contextos de la crisi del Mediterrani. 

 
Resultats esperats  

• Incrementat el coneixement sobre el rol dels joves en la cohesió social en contextos de 
confluència dels mandats humanitaris de desenvolupament i de construcció de pau com és el de 
la crisi de refugiats de Jordània. 

• Reforçats els coneixements i habilitats de la joventut siriana i d'acolliment jordà de la localitat de 
Zarqa per resoldre conflictes, avançar en qüestions socials, econòmiques i polítiques i en la 
cohesió social de les diferents comunitats. 

• Reforçat el rol de la joventut refugiada siriana i acollida jornada de la localitat de Zarqa com a 
promotora de la cohesió social dins de les seves respectives comunitats a través de la 
comprensió mútua i espai segur de debat 
 

Activitats 
• Identificació participativa amb els joves sobre les temàtiques claus de treball 
• Implementació de diversos mòduls formatius 
• Organització d'espais de trobada entre les comunitats 
• Disseny i implementació d'iniciatives de dialogo social 
• Desenvolupament recerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

País 
Territori Ocupat Palestí (TOP) 
Pressupost total del projecte (euros) 
 62.957,21€ 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
70 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Joves de les comunitats refugiades 
sirianes a Jordània i població 
d’acollidad a Zarqa 
Origen dels fons  
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/10/2016 – 31/07/2017 
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Títol del projecte Crisi mediterrània: la joventut, clau en la cohesió social 
 

 
Descripció del projecte 

. 
 
Objectius del projecte 
Contribuir al foment d'una autentica cultura de pau i la cohesió social de la població refugiada 
siriana i la comunitat d'acolliment de Zarqa, Jordània. 
Ampliar les capacitats i mecanismes de la joventut jordana i siriana de Zarqa per fomentar el 
dialogo i establir relacions orientades a la promoció de la resiliència, la cohesió social i la 
promoció de la cultura de la pau 
Involucrar a la societat civil jordana i siriana, així com les institucions públiques locals i 
internacionals en la importància de la joventut com potenciadora de la cohesió social de les 
comunitats refugiades i acolliment en contextos de la crisi del Mediterrani. 
 
Resultats esperats  
• Reforçats els coneixements i habilitats de la joventut siriana i d'acolliment jordà de la localitat 

de Zarqa per resoldre conflictes, avançar en qüestions socials, econòmiques i polítiques i en la 
cohesió social de les diferents comunitats. 

• Reforçat el rol de la joventut refugiada siriana i acollida jornada de la localitat de Zarqa com a 
promotora de la cohesió social dins de les seves respectives comunitats a través de la 
comprensió mútua i espai segur de debat. 

• Incrementat el coneixement sobre el rol dels joves en la cohesió social en contextos de 
confluència dels mandats humanitaris de desenvolupament i de construcció de pau com és el 
de la crisi de refugiats de Jordània. 

 

Activitats 
• Identificació participativa amb els joves sobre les temàtiques claus de treball 
• Implementació de diversos mòduls formatius 
• Organització d'espais de trobada entre les comunitats 
• Dissenyo i implementació d'iniciatives de dialogo social 
• Desenvolupo recerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Jordània 
Pressupost total del projecte (euros) 
 62.802,21€ 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Població refugiada siriana a 
Jordània 
Origen dels fons 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament 
Dates (inici / final) 
01/12/2016 – 30/09/2017 
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Títol del projecte VENUS- Reforçant la participació de la dona en la política i l’educació al Marroc 
 

Descripció del projecte 
Objectiu general contribuir a generar un entorn cultural, legal i social favorable a la plena participació 
política de les dones com a subjectes de dret dins de la societat marroquina. 
 
Objectiu específic millorar l'exercici actiu del dret a la participació política de les dones al Parlament 
marroquí, promovent el reforç d'estratègies garantides en l'accés a l'educació bàsica i secundària de les nenes 
i dones al Marroc. 
 
Resultats aconseguits 
• Reforçats els coneixements sobre les causes i recursos per abordar la discriminació política de les dones al 

Marroc i la seva interrelació amb la discriminació en l'accés d'aquestes a l'àmbit educatiu. 
• Reforçades les capacitats d'estructures multipartides de titulars de drets, responsabilitats i obligacions 

compromeses de forma efectiva, coordinada i col·lectiva en la promoció de canvis en les polítiques 
públiques vinculades a la promoció de la igualtat de gènere en l'accés a l'educació i la participació política 
en les institucions marroquines. 

• Implementada una estratègia d'incidència política i sensibilització a nivell nacional i internacional per 
afavorir la participació política de les dones al Parlament i la seva interrelació amb l'accés a l'educació 
bàsica i secundària. 

 
Activitats 

• Realització d'un estudi interrelacional sobre la participació de la dona en les institucions polítiques 
marroquines i l'accés a l'educació de la dona al Marroc. 

• Realització de 3 tallers participatius per a la formulació de un pre-diagnòstic sobre les causes de la 
discriminació de la dona en l'àmbit educatiu i polític  

• Realització d'un diagnòstic DAFO sobre la interrelació entre la participació política de les dones i el seu 
desigual accés a l'educació 

• Presentació de l'estudi i el diagnòstic DAFO sobre la interrelació entre la participació política de les dones i 
el seu desigual accés a l'educació als partits marroquins concurrents en les eleccions legislatives. 

• Formació contínua a 30 quadres polítics dones dels partits concurrents a les eleccions legislatives en 
lideratge, retòrica i pressupostos amb visió de gènere. 

• Realització d'una visita d'intercanvi del grup de dones parlamentàries amb institucions catalanes clau. 
• Elaboració d'un manifest conjunt entre les OSC, sindicats de professors i el grup de dones parlamentàries 

per millorar la participació i representativitat de les dones en les properes eleccions legislatives. 
• Presentació del diagnòstic al Parlament del Marroc amb la participació del grup de dones parlamentàries 

participants en la visita d'intercanvi a Barcelona. 
• Campanya de sensibilització en paral·lel a les eleccions legislatives sobre la participació política de les 

dones i les causes de discriminació, amb especial èmfasi a l'educació. 
• Realització d'una roda de premsa de presentació de la campanya.

 

País	
Marroc	
Pressupost	total	del	projecte	(euros)	
155.278.	€	
Percentatge	executat	per	l’entitat	
legal	(%)	
75%	
Nº	de	personal	proporcionat	
	
Beneficiaris	locals	
Organitzacions	locals	de	la	societat	
civil	
Origen	dels	fons	
ACCD	
Dates	(inici	/	final)	
01/09/2015	–	01/01/2017	



 

Títol projecte Salut Comunitària: Mobilitzant els actius de salut al Marroc per millorar la garantia al Dret a la Salut. 
 

Descripció del projecte 
 
Objectiu general millorar la garantia al dret humà a la salut i la cobertura sanitària pública, gratuïta i 
universal a la regió Tassa-Espígols-Taounate (TAT) del Marroc, promovent un procés de salut comunitària 
que connecti i mobilitzi el conjunt d'actius de salut de la regió. 
Objectiu específic desenvolupar un procés de “mobilització dels actius de salut” a la regió TAT per reforçar 
la participació del col·lectiu meta titular en la identificació, la definició i la implementació d'estratègies de 
promoció de l'accés a la salut local. 
Resultats obtinguts 

• Reforçades les capacitats del teixit associatiu amb el potencial de ser actius rellevants per definir i 
implementar estratègies de salut comunitària i mobilitzar a la societat civil local per promoure la seva 
participació en els mecanismes de salut comunitària. 

• Identificats i mapejats els actius de salut de la regió Tassa-Espígols-Taounate millorant el seu registre i 
comprensió. 

• Desenvolupades estratègies d'intervenció de salut comunitària que reforcin la participació de la població 
en la definició dels dèficits en l'accés a la salut i el desenvolupament de solucions innovadores en matèria 
de salut a la regió de TAT 

• Establert un espai de debat entre institucions i societat civil per avaluar els resultats obtinguts i establir 
estratègies de multiplicació d'aquesta estratègia en altres regions del Marroc. 

 

Activitats 
• Disseny i implementació d'una formació en matèria de salut comunitària i organització social per al canvi 

social dirigida al grup de coordinació i representants de les seccions locals de les organitzacions que 
integren el Col·lectiu per al Dret a la Salut. 

• Organització d'un Fòrum per una Salut Pública, Gratuïta i Universal al Marroc en el marc del Dia Mundial 
de la Salut. 

• Assessorament en la concepció d'un pla de comunicació del Col·lectiu per al Dret a la Salut. 
• Realització d'una formació en matèria de salut comunitària i organització social per al canvi social dirigida 

als actius de salut a la regió TAT identificats 
• Disseny i realització d'una cartografia dels actius de la salut de la regió TAT, que permet identificar, 

mapejar i registrar un total de 300 actors 
• Disseny i realització d'un diagnòstic participatiu sobre els dèficits en l'accés a la salut a la regió TAT 
• Disseny i realització d'un estudi sobre els determinants socials, econòmics i mediambientals de la salut a 

la regió TAT que acompanya el diagnòstic participatiu 
• Disseny i realització d'un pla d'acció per a l' Inici de millores en l'accés a la salut de la població de TAT a 

través de mecanismes de salut comunitària 
• Realització de 18 tallers participatius a la regió TAT per realitzar la cartografia dels actius, el diagnòstic 

dels dèficits i el pla d'acció de salut comunitària per a la millora de l'accés a la salut de la població 
• Organització d'una sessió d'estudi i debat al Parlament Marroquí sobre la Salut Comunitària al Marroc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Marroc 
Pressupsot total del projecte (euros) 
212.300 € 
Percentatge executat per l’entitat lega (%) 
87% 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals 
Collectif pour le Droit à la Santé au Maroc 
(CDSM) 
Origen dels fons 
AECID 
Dates (inici / final) 
01/02/2015 - 01/08/2016 



 

Títol del projecte KHOTWA, reforçant el rol de les organitzacions de la societat civil que treballen per la defensa i 
promoció dels drets humans en els processos d'integració regional del Magrib 

 
Descripció del projecte 

 
Objectiu general Reforçar la integració regional del Magrib a través el reforçament de les capacitats de les 
OSC magrebines, així com d'actors clau per assegurar la prosperitat, l'estabilitat, la justícia social i la 
transformació democràtica de la regió, assegurant l'enfocament de gènere transversal en tots els seus 
components. 
Objectiu específic Promoure la participació eficaç, col·lectiva, constructiva i estructurada de la societat civil 
magrebina en els processos d'integració regional de la UMA reforçant la seva participació en l'elaboració de 
polítiques de promoció de desenvolupament social i humà equitatiu i de transformació democràtica en el 
Magrib. 

Resultats obtinguts 
• Reforçada l'estructura institucional d'una xarxa de OSC del Magrib que treballa en el camp de la promoció 

i defensa dels drets humans a la regió. 
• Reforçat el rol de les OSC així com d'actors de rellevància sobre els camps de la promoció, defensa i 

protecció dels drets humans. Aquest resultat esperat a permès crear una metodologia integrada i 
unificada de control de violacions de drets humans a nivell regional. Fomentada una participació 
constructiva i estructurada de les OSC en els processos d'integració regional del Magrib. 

• Reforçada la participació de les OSC en els processos d'elaboració i de diàleg de les polítiques públiques. 
 

Activitats 
• Inici d'un programa de reforçament de les capacitats organitzatives de la CMODH, que comprèn 

l'elaboració d'un pla estratègic 2015-2018, un codi ètic de funcionament intern i un pla de comunicació 
d'aquesta xarxa. 

• Implementació d'una formació de formadors sobre el disseny de campanyes de sensibilització i 
transformació social. 

• Organització de sis reunions de la junta i dues reunions del consell de la CMODH 
• Implementació d'una formació en benefici de 60 OSC de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia en el 

seguiment, Seguiment i elaboració dels informes de violacions de drets humans segons els estàndards 
del Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides. 

• Elaboració de quatre informes paral·lels de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia. 
• Realització de dues missions internacionals i dos regionals a Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia amb 

expresidents internacionalment reconeguts pel seu compromís cap als drets humans amb l'objectiu de 
presentar els informes a les autoritats nacionals. 

• Realització d'una visita d'intercanvi a Brussel·les i Ginebra amb representants de les xarxes 
especialitzades en el suport a la democràcia i als drets humans. 

• Presentació de les recomanacions dels informes paral·lels a la societat civil i a l'opinió pública regional i 
nacional. 

• Realització d'un fòrum paral·lel de les OSC per promoure la integració regional del Magrib. 
• Convocatòria de projectes per organitzar campanyes de sensibilització sobre la integració regional del 

Magrib. 
• Creació d'estructures multipartitades inclusives regionals i nacionals entre les OSC del Magrib, la UMA i 

les autoritats regionals. 
• Inici d'un fòrum de diàleg multiactor a Brussel·les per crear una plataforma pro-activa sobre el cicle de 

programació de la UE.

 
 

País 
Marroc, Argèlia, Tunis i Mauritània 
Pressupost total del projecte (euros) 
772.250.20 € 
Percetnatge executat per l’entitat legal (%) 
83% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals  
Coordination Maghrébine des Organisations des 
Droits Humains (CMODH) y les 24 organitzacions 
membre 
Origen dels fons  
Unió Europea 
 Dates (inici /final) 

    23/12/2014 – 23/10/2017 
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Títol del projecte Bits sense fronteres. Intervenció per la defensa, la protecció i la promoció de l'espai 
digital al Marroc 

 

Descripció del projecte 
Objectiu general Promoure la construcció d'un ambient segur, sòlid, estable i favorable a la llibertat 
d'expressió en línia al Marroc a través de l'augment de consciència nacional i ciutadana sobre els 
drets numèrics. 
Objectiu específic Reforçar el paper dels nous mitjans de comunicació per afavorir el compromís 
ciutadà al Marroc. 

Resultats obtinguts 
• Reforçat el paper de les OSC (Organitzacions de la Societat Civil) en el desenvolupament d'un 

marc legal de protecció de l'espai digital. 
• Reforçades les competències dels mitjans de comunicació comunitaris i associatius 
• Millorada la mobilització ciutadana a favor de la protecció de l'espai digital. 

 
Activitats 

• Realització d'una recerca i un estudi sobre els principals límits a un ambient favorable per als 
mitjans de comunicació en línia i el periodisme ciutadà. 

• Creació d'estructures de coordinació i de diàleg dels actors de la societat civil implicats en el tema 
a través de l' Inici d'una plataforma nacional multipartita en la defensa dels drets digitals. 

• Disseny i concepció d'un procés participatiu per a la formulació col·lectiva d'un document de línies 
directrius d'una proposta legislativa per a la promoció, protecció i defensa de l'espai digital. 

• Elaboració de sis tallers regionals i un taller nacional per a la formulació i la validació col·lectiva 
del document de línies directrius 

• Inici d'una estratègia d'incidència política per a l'adopció d'una proposta de llei per a la regulació 
de l'espai digital. 

• Realització d'una formació de formadors en l'àmbit del canvi social i la concepció de campanyes 
de sensibilització i transformació social noviolenta 

• Creació d'un sistema d'alerta i resposta ràpida a les violacions de la llibertat d'expressió a nivell 
nacional.  

• Aquest sistema a comprès els següents serveis : 1) telèfon vermell per contactar en cas 
d'emergència; 2) correu electrònic per contactar en cas de consultes o violacions a la llibertat 
d'expressió d'urgència mitjana; 3) elaboració d'un portal web per donar a conèixer els serveis 1 i 2 
i donar visibilitat a les violacions i 4) Elaboració d'una carta d'incidències sobre la base dels 
serveis 1, 2 i 3. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marroc 
Pressupost total del projecte (euros) 
207.134,95 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
8 % 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels fons 
Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 
Dates (inici / final) 
01/05/2015 – 01/05/2017 
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Títol del projecte LYSISTRATA. Reforçant el rol de les dones en l'esfera pública al Marroc 

 

Descripció del projecte 
 
Objectiu general enfortir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les organitzacions de la 
societat civil, els sindicats i els partits polítics, tant en el seu personal com en les juntes directives 
d'aquestes estructures. 

 
Objectiu específic Reforçar el paper dels nous mitjans de comunicació per afavorir el compromís 
ciutadà al Marroc 

Resultats obtinguts 
• Reforçar el coneixement de les causes i les condicions de discriminació de la dona al Marroc dins de les 

organitzacions de la societat civil, els sindicats i els partits polítics. 
• Reforçar les capacitats de les futures líders amb la finalitat de promoure la seva integració en els òrgans 

de presa de decisions i el personal de les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els partits 
polítics. 

• Reformar els codis i reglaments de règim interior de sindicats, partits i ONG per afavorir la igualtat de 
gènere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marro 
Pressupost total del projecte (euros) 
 82.567 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
84% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels fons 
ACCD 
Dates (inici / final) 
15/10/2016 – 15/07/2017 
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Títol del projecte Trencant el Tabú 
 

Descripció del projecte 

 
Objectiu general Recolzar la societat civil tunicina en la promoció i la protecció dels drets humans a 
Tunísia 
 
Objectiu específic Reforçar el rol de la societat civil tunicina en la lluita contra la tracta d’éssers 
humans 
 
Resultats esperats 
• Les víctimes de la tracta es beneficien d'un sistema de protecció social global (jurídic, 

administratiu, psicològic i metge) 
• Les víctimes de la tracta són acompanyades en la seva demanda de justícia 
• L'opinió pública tunicina i les autoritats competents són sensibilitzades a la qüestió de la tracta i 

engeguen el Protocol de Palerm 

Activitats 
• Realització d'una línia de base sobre les víctimes de la tracta, 
• Producció d'un documental de sensibilització a l'opinió pública sobre la tracta d'éssers humans,  
• Identificació d'una campanya de sensibilització destinada al gran públic sobre la llei de protecció 

de les víctimes de la tracta 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marroc 
Pressupost total del projecte (euros) 
500.000 
Percentatge exectutat per l’entitat 
legal (%) 
4 % 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels fons 
Unió Europea 
Dates (inicio / final) 
01/04/2016 - 31/12/2017 
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Títol del projecte Kaynine: els drets els guanyarem fent escoltar les nostres veus  
 

Descripció del projecte 
Objectiu general Contribuir a generar un entorn cultural, legal i social favorable a la plena inclusió del col·lectiu 
LGTBI com a subjectes de dret en la societat marroquina 

 
Objectiu específic 

Reforçar la visibilitat, protecció, defensa i l'exercici actiu dels drets de les persones discriminades per la seva 
orientació sexual i/o identitat de gènere en el Marroc, promovent la inclusió de la comunitat LGTBI com a subjecte 
de dret dins de la societat marroquina. 

 
 

Activitats 
• Realització d'una visita d'estudi a Barcelona sobre igualtat de gènere i lluita contra la discriminació 
• Formació a Barcelona en matèria de disseny estratègic de campanyes de sensibilització i estratègies de 

mobilització ciutadana 
• Formació a Barcelona en matèria d'intercanvi de bones pràctiques en el disseny de campanyes de 

sensibilització d'abast cultural i generalista. 
• Taller a Rabat amb la presència de 20 actors clau de la societat civil marroquina, que promouen polítiques 

d'igualtat de gènere i de no discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere. 
• Creació de còmics representant les principals resistències per avançar cap a la igualtat de gènere en l'el Marroc 

i denunciar les principals discriminacions socials basades en la identitat de gènere i/o l'orientació sexual. 
• Creació de tres vídeos virals representant les principals resistències per avançar cap a la igualtat de gènere en 

el Marroc i denunciar les principals discriminacions socials basades en la identitat de gènere i/o l'orientació 
sexual.  

• Realització d'un web interactiu i una pàgina de Facebook que contindrà tots els materials (còmics, vídeos i 
preses de posició públiques) de la campanya.  

• Ronda de contactes amb personalitats públiques (del món de la cultura, artístics, socials i/o institucionals) per 
afavorir que es posicionin públicament a favor de la igualtat de gènere i en contra de les principals 
discriminacions per orientació sexual i/o identitat de gènere.  

• Conferència de premsa a Rabat, el Marroc, pel tancament de la campanya i presentar els principals resultats 
obtinguts i les signatures recollides a favor del Pacte Civil per una Igualtat Real. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marroc 
Pressupost total del projecte (euros) 
 62.475 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inicio / final) 
01/01/2016 - 01/07/2017 
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Títol del projecte AMAL – Acció per a l'establiment d'una campanya Euro-mediterrània per a la prevenció de l'extremisme 
violent en ple respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals 

 

Descripció del projecte 
Objectiu general Contribuir a la prevenció dels conflictes i la cultura de pau, creant les condiciones 
necessàries per al respecte i consolidació dels drets humans a nivell global i d'acord amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
 
Objectiu específic Reforçar l'apoderament i la responsabilització de la societat civil organitzada i 
ciutadania de la Regió Euro-Mediterrània per contribuir de manera activa a la prevenció de l'extremisme 
violent com a fenomen transnacional a través de la millora del coneixement de les ideologies i suports 
socials que condueixen a la violència extremista, el reforç de la resiliència de la ciutadania i una contribució 
regional a establir un Pla d'Acció Euro-Mediterrani que estableixi un marc de polítiques dirigides a prevenir 
l'extremisme violent. 
 

Resultats esperats 
• Millorat el coneixement de les ideologies que condueixen a la violència extremista i els seus nivells de 

suport ciutadà. 
• Reforçada la resiliència, les accions i capacitats de coordinació i incidència política de les 

organitzacions de la societat civil 
• Desenvolupada una campanya comunicativa per conscienciar sobre les violacions de drets humans i 

limitacions de llibertats fonamentals 

 
Activitats 

• Llançament i funcionament de l'Observatori per a la prevenció de l'extremisme violent (OPVE) 
• Es realitza un mapatge d'organitzacions de la societat civil Euro-Mediterrània i internacional impulsant 

accions coherents amb una estratègia regional de Prevenció de l'Extremisme Violent i es realitzen 
fitxes de les seves bones pràctiques. 

• Organització de les Jornades Euro-Mediterrànies a Barcelona "Contra la violència i l'extremisme 
violent": conferència i tallers formatius 

• Es crea una xarxa Euro-Mediterrània d'organitzacions impulsores de Planes d'Acció per a la Prevenció 
de l'extremisme violent. 

• Informe sobre violacions de drets humans i limitacions de llibertats fonamentals provocades per les 
lleis antiterroristes a l'espai Euro-Mediterrani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Maghreb - Barcelona 
Pressupost total del projecte (euros) 
 126.600,40 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
47 % 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen de los fons 
Diputació de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/10/2016 – 30/09/2017 
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Títol del projecte Realització d'estudis per avançar en el coneixement del fenomen de l'extremisme violent, 
les seves motivacions, les seves bases de suport i avaluar l'impacte en les polítiques actuals antiterroristes 

 
Descripció del projecte 

. 
Objectius del projecte 
Millora del coneixement de les ideologies i suports socials que condueixen a la violència extremista, el 
reforç de la resiliència de la ciutadania i una contribució regional a establir un Pla d'Acció Euro-
Mediterrani que estableixi un marc de polítiques dirigides a prevenir l'extremisme violent. 
 
Resultats esperats 
• Desenvolupada una campanya comunicativa per conscienciar sobre les violacions de drets humans i 

limitacions de llibertats fonamentals provocades per les lleis antiterroristes i la necessitat d'impulsar 
Planes d'Acció per promoure accions més efectives i realistes per prevenir l'extremisme violent. 

• Reforçada la resiliència, les accions i capacitats de coordinació i incidència política de les 
organitzacions de la societat civil que treballen per prevenir l'extremisme violent a la regió Euro-
Mediterrani a través de la planificació d'un Programa Regional alineat amb el Pla d'Acció per Prevenir 
l'extremisme violent del SG de les Nacions Unides. 

 

Activitats 
• Disseny participatiu d'un Pla d'Acció de la societat civil Euro-Mediterrània per prevenir totes les 

formes de l'extremisme violent. Aquest Pla d'Acció serà definit amb una metodologia col·laborativa 
per a una mostra representativa de la societat civil de més de 20 països de la regió Euro-
Mediterrània. Aquest Pla d'Acció estarà al servei d'harmonitzar una visió comuna del rol de la societat 
civil en tasques de prevenció i oferirà una agenda positiva d'accions i objectius específics amb 
l'objectiu de fomentar una acció concertada.  

• Recerca comparada sobre les implicacions en matèria de drets humans de les legislacions 
antiterroristes a la regió Euro-Mediterrània. L'objectiu principal serà refutar la hipòtesi que les 
legislacions antiterroristes no només no protegeixen l'individu, sinó que coarten drets humans bàsics 
i governamentals. S'intentarà refutar com, d'una banda, la falta de definició consensuada de 
terrorisme portarà a una inclusió excessiva de persones sospitoses de cometre actes terroristes 
mentre que, d'altra banda, es comprovarà com les legislacions estatals contravenen els drets civils i 
polítics més fonamentals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Europa-Maghreb 
Pressupost total del projecte (euros) 
 20.436,90€ 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
82 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Organitzacions de la societat civil de la regió Euro-
mediterrània 
Origen dels fons  
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/12/2016 – 15/03/2017 
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Títol del projecte Reforçant la visibilitat, capacitats i compromís de les noves generacions del Sàhara Occidental amb la 
noviolencia 

 
Descripció del projecte 

. 
 
Objectius 
Impulsar els processos de construcció de pau en el Sàhara Occidental a través del reforç de les 
estratègies i accions de la societat civil local compromeses amb l'acció noviolenta per a la transformació 
de conflictes i la protecció i promoció dels drets. 
Reforçar les capacitats dels activistes sahrauís joves per contribuir a una transformació noviolenta del 
conflicte del Sàhara Occidental. 
 
Resultats esperats: 
• Reforçades els recursos, coneixements i capacitats de la societat civil sahrauí per documentar i 

comunicar violacions de Drets Humans i Llibertats fonamentals relatives a la situació del poble sahrauí 
en Tinduf i els territoris ocupats pel Marroc. 

• Reforçats els coneixements i capacitats de col·lectiu de joves sahrauís que aposten per una 
transformació noviolenta del conflicte, organitzat al voltant de Nova, a través d'un programa educatiu 
dirigit a establir una xarxa de persones compromeses de forma efectiva, coordinada i col·lectiva en la 
transformació noviolenta del conflicte relacionats amb les violacions dels drets civils i polítics. 

• Elaboració d'un documental liderat per grups locals, registre de les seves veus i aportant valor afegit a 
les seves accions; 

• Potenciació de les seves capacitats 
• Recolzament i assistència en campanyes locals 
• Visites i xerrades en municipis catalanes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Sàhara Occidental 
Pressupost total del projecte (euros) 
63.383,70 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
86 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Organitzacions socials i poblacio 
saharaui de la zona ocupada i 
campaments de Tindouf 
Origen dels fons  
Fons Català de Cooperació 
Dates (inici / final) 
01/02/2015 – 30/01/2016 
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ÀREA 
LICITACIONS  
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Títol del projecte Strengthening Districts and Local Level Governments in PNG 

 
Descripció del projecte 

. 
Objectius del projecte 
• Recolzar a la provisió de serveis essencials de la població de Papua Nova Guinea i recolzar la creació 

dels pilars per al desenvolupament socioeconòmic. 
 
Resultats esperats 
• Millorada la capacitat del govern a nivell de districte i local; 
• Incrementat el rendiment de comptes del govern local; 
• Millorat el marc de funcionament del govern local. 

 
 
 

Activitats 
• Capacitació del Sistema NAO al programa del país (fase 1 i 2) 
• Suport al sistema de gestió públic (PFM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
internacional 
Pressupost total del projecte (euros) 
600.000 € 
Percenteatge executat per 
l’entitat legal (%) 
7 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
 
Origen dels fons  
Unió Europea (Framework 
Contract) 
Dates (inici / final) 
01/03/2014-	31/12/2016	
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Títol del projecte ¡Activa’t! Per la promoció de drets i la transformació social  
 
 

Descripció del projecte 
 
El projecte pretén facilitar la transformació social i la mobilització de la ciutadania barcelonina d'entre 
21 i 35 anys (població beneficiària directa) a través de la capacitació orientada al coneixement crític 
(amb visió d’Educació pel Desenvolupament) i la posada en marxa d'intervencions comunitàries 
realitzades pel mateix grup jove promotor de drets.  
 
Aquestes intervencions, que s'hauran dissenyat en base als principis del desenvolupament humà i 
sostenible i la transformació social, aniran dirigides a intervenir de forma innovadora sobre aquells 
col·lectius i sectors en situació de drets vulnerats (població beneficiària indirecta), per mitigar les 
causes que generen les desigualtats socials i la vulneració de drets. 
 
Resultats esperats 
• Identificats 72 joves entre 20 i 30 anys (ambdós inclosos) en situació d’atur 
• Reforçades les capacitats i empoderament d’aquests joves mitjançant un procés innovador 

d’activació social  
• Dissenyats i presentats els projectes transformadors que mitiguin les causes de l’exclusió social i 

laboral 
• Valorats i implementats els projectes a partir d’una estratègia de comunicació comunitària, 

associativa 
i d’incidència política per buscar recolzaments socials. 
Avaluat el procés innovador d’activació social. 

 
 

Activitats 
• Creació d’un equip multidisciplinar amb visió d’educació pel desenvolupament format per entitats 

sòcies, entitats col·laboradores i personal expert per incidir sobre les causes identificades.  
• Facilitació d’eines de coneixement crític i incidència a 40 joves d Barcelona amb estudis superiors de 

l’àmbit social (grup meta promotor de drets) mitjançant un itinerari formatiu innovador amb 
perspectiva EpD durant 4 mesos.  

• Facilitació d’eines de gestió, recolzament i estructura dels grups a 40 joves de Barcelona amb 
estudis superior de l’àmbit social (grup meta promotor de drets)  

• Facilitació d’espais i assessoraments per la posada en marxa de les intervencions comunitàries 
socialment innovadores que intervinguin sobre la vulneració de drets detectats dels col·lectius de 
Barcelona amb major risc.  

• Visibilització del procés per facilitar la seva rèplica en diferents territoris i espais a partir de 
l’elaboració d’una guia i d’una presentació pública dels resultats del procés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
44.192,10 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
80% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals  
Població jove local  
Origen dels fons 
Direcció Justícia global i cooperación – 
Ajuntament de Bacelona  
Dates (inici / final) 
21/12/2015 – 20/12/2016 
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Títol del projecte Cercles ciutadans per la promoció dels drets humans  
 

Descripció del projecte 
. 
 
Objectius del projecte 
Aportar mirades, objectius, estratègies, metodologies, propostes, accions i avaluacions que ofereixen 
alternatives als sistemes socials, econòmics i polítics que necessiten ser repensats. L'entitat treballa 
en 3 eixos fonamentals:  
-Noviolència activa: com a actitud positiva d’oposició a la injustícia, utilitzant la força de la Veritat, la 
Justícia i l’Amor. 
-Participació deliberativa: com a possibilitat de compartir amb altres i de prendre part –com a iguals- 
en les decisions col·lectives, més enllà dels propis plantejaments 
-Intel·ligència cooperativa: com a conseqüència de la interacció i complementarietat de les 
intel·ligències individuals i amb el convenciment que el resultat és molt més que la suma de les parts 
 
Resultats esperats 
• Reforçat l'apoderament polític i les capacitats de 40 joves catalans / es per a promoure 

intervencions socials a favor dels drets humans, especialment dels col·lectius més vulnerabilitzats. 
• Desenvolupades dues intervencions comunitàries socialment innovadores que intervinguin sobre 

la vulneració de drets detectats dels col • lectius de Barcelona amb més risc. 
• Incrementada la conscienciació de la ciutadania catalana sobre els drets humans i la seva 

protecció, especialment dels col·lectius vulnerabilitzats de la ciutat de Barcelona a través 
d'estratègies de comunicació transformadora. 
 

Activitats 
• Organitzat un programa formatiu intens, amb metodologies pedagògiques innovadores i basades 

en la pràctica, sobre els drets humans i la seva protecció amb especial atenció als col·lectius 
vulnerables; 

• Organitzat un programa de seguiment sobre el disseny d’intervencions socials, eines de gestió i 
coordinació interna; i comunicació transformadora. 

• Recolzament i assessorament a la implementació de projectes d’intervenció social dels 
participants dels programes formatius.  

• Organitzar 2 xerrades publiques sobre l’impacte del projecte amb la participació dels joves 
organitzadors i la població beneficiària 

• Desenvolupar dues campanyes comunicatives i amb eines 2.0 i estratègies transformadores 
• Elaborar una guia d’intervenció social per la protecció dels drets humans de forma col·laborativa 

  
 
 
 

 
 

País 
Catalunya 
Pressupost total del projecte (euros) 
 44.582,10€ 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
7 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Població jove local  
Origen dels fons  
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/01/2016 – 31/12/2016 
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Títol del projecte Construcció de la Pau, des de Catalunya a Palestina 
 

Descripció del projecte 
 
Promoure la incidència a les institucions i associacions polítiques per denunciar les formes  
catalanes existents de complicitat i pràctiques relatives a l'ocupació il·legal dels TOP. 
 
L'objectiu global és crear les condicions a Catalunya per facilitar un clima social i el compromís  
polític per promoure una solució justa i pacífica del conflicte actual entre Israel i Palestina. 
 
Objectius específics 

 
• Sensibilitzar i informar la societat catalana sobre la situació de la constant violació dels drets  
   humans que hi ha als TOP, i sobre el seu paper en l'obtenció d'una solució pacífica i justa del  
   conflicte. 
• Difusió i denúncia de la complicitat entre les empreses i / o institucions de Catalunya i  
   l'ocupació il·legal dels TOP. 
• Augmentar l'efecte multiplicador de les accions i campanyes que s'estan duent a terme en  
   solidaritat amb els TOP. 
 

Activitats 
• Revisió i investigació de documents. 
• Preparació i realització de seminaris i conferències per informar la societat de Catalunya 
• Formació en universitats locals per joves estudiants 
• Viatge d’estudi als TOP per identificar les necessitats i les sinèrgies amb les ONGs locals 
• Disseny, implementació, capacitació i avaluació d’un Programa de Voluntariat Juvenil  a Palestina.  
• Organització d’un camp de treball en els TOP 
• Difusió dels resultats de la investigació a Catalunya i els TOP 
• Campanya de promoció per les organitzacions i entitats catalanes 

 
 
País 
Espanya / Territori Ocupat Palestí (TOP) 
Pressupost total del projecte (euros) 
6.360 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
64% 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals 
Institucions públiques i ciutadania catalana, 
població palestina  
Origen dels fons 
ACCD 
Dates (inici / final) 
01/01/2015 – 28/02/2016 



30	 

Títol del projecte Promoció de mecanismes institucionals que garanteixen polítiques de comerç exterior transparents i 
respectuoses amb els Drets Humans de la població dels Territoris Ocupats Palestins 

 
 

Descripció del projecte 
  
Contribuir que la ciutadania de Barcelona prengui consciència sobre la responsabilitat per assegurar que  
les empreses i les institucions públiques catalanes i de l'Estat Espanyol respectin els drets humans a  
Catalunya, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. 

 
 
Objectius específics 
• Millorar les capacitats de monitorització de la ciutadania de Barcelona sobre les accions 

empresarials de l'Estat Espanyol en el comerç exterior i la seva responsabilitat en el respecte dels 
Drets Humans de la població a Catalunya, Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, consolidant 
les eines existents de comunicació i investigació 

• Promoure la implicació d'institucions públiques catalanes en la rendició de comptes per afavorir 
el compliment de les responsabilitats de les empreses en el respecte dels drets humans a 
través de la mobilització ciutadana i la incidència política. 

 
Resultats esperats: 
• Reforçades les capacitats i eines d'investigació i monitorització de la societat civil 
   sobre l'acció exterior de les empreses catalanes a l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica a través de 

la consolidació de l'Observatori 
• Augmentada la conscienciació de la ciutadania catalana a través d'una estratègia de comunicació 
   per a la difusió dels continguts de l'Observatori sobre Empreses i Drets Humans 
• Desenvolupada una estratègia político-legal per garantir que les empreses transnacionals respecten 
   els drets humans i la pau 
• Promoguda la mobilització de la ciutadania catalana potenciant la denúncia a les empreses que 
   vulneren els drets humans i la pau a nivell internacional a través d'aliances i participació en 
   xarxes nacionals i internacionals 
 

 
Activitats 

• Funcionament de l'Observatori sobre Drets Humans i Empreses (ODHE): investigació, creació de  
   ComplicitPedia i articulació amb altres observatoris similars  
• Ampliació i funcionament del Consell de Assessores per transversalitzar la perspectiva de gènere i establir criteris d'anàlisi legal  
• Producció d'1 policy paper (5 pàg.) Sobre resultats claus de l'observatori  
• Elaboració i difusió de newsletter trimestrals del ODHE  
• Realització de 2 càpsules audiovisuals sobre l'impacte de les empreses transnacionals en els Drets Humans  
• Organització d'una campanya de sensibilització i mobilització social durant la Nakbah Palestina  
• Incidència per a la creació de mecanismes institucionals per al seguiment específic de casos de vulneracions de drets humans  
• Programa de capacitació especialitzat per a investigadors / es, activistes i periodistes que treballen en l'àmbit de Drets Humans i Empreses  
• Producció de l'informe de la sèrie "Impacte de les Empreses en el Drets Humans" (60 pàg.) 
 

 
 
 

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 

        54.094,36 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
64% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Societat civil en paísos en conflicte i Moviments en 
Defensa dels Drets Humans 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/12/2015 – 28/02/2017 
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Títol del projecte Reforç de mecanismes d’incidència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i seguiment a través de 

l’Observatori de Drets Humans i Empreses - ODHE 
 
 

Descripció del projecte 
  
Contribuir a que la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona prengui consciència sobre la 
responsabilitat de les empreses i les institucions públiques en el respecte i la protecció dels 
Drets Humans a Catalunya, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. 
 

Objectius específics 
• Millorar les capacitats del monitoratge de la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre  

              les accions empresarials del conjunt d'Espanya en el comerç exterior i la seva responsabilitat  
              en el respecte dels Drets Humans de la població a Catalunya, Orient Mitjà i Nord d'Àfrica,  
              consolidant les eines existents de comunicació i investigació.  

• Promoure la implicació d'institucions públiques catalanes en la rendició de comptes per  
              afavorir el compliment de les responsabilitats de les empreses en el respecte dels drets humans  
              a través de la mobilització ciutadana i la incidència política. 
 

        Resultats esperats 
                 

• Augmentada la conscienciació de la ciutadania catalana a través d'una estratègia  
              de comunicació per a la difusió dels continguts de l'Observatori sobre Empreses i Drets Humans  

• Desenvolupada una estratègia polític-legal per garantir que les empreses transnacionals respecten  
              els drets humans i la pau  

• Promoguda la mobilització de la ciutadania catalana potenciant la denúncia a les empreses  
que vulneren els drets humans i la pau a nivell internacional a través d'aliances i participació  
en xarxes nacionals i internacionals 

• Reforçades les capacitats i eines d'investigació i monitorització de la societat civil sobre l'acció  
exterior de les empreses catalanes a l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica a través de la consolidació de  
l'Observatori 

 
Activitats 

• Funcionament de l'Observatori sobre Drets Humans i Empreses (ODHE): investigació, creació de  
     ComplicitPedia i articulació amb altres observatoris similars  
• Realització d'1 càpsula audiovisual sobre l'impacte de les empreses transnacionals en els Drets Humans  
• Reunions estratègiques d'incidència amb governs locals de l'àrea metropolitana de Barcelona per millorar els processos de contractació i compra pública d'acord a criteris de respecte 

de drets humans 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 

        118.753,61 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
30% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Societat civil en països en conflicte i Moviments en 
Defensa dels Drets Humans  
Origen dels fons  
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/11/2016– 31/08/2018 
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Títol del projecte Millora dels processos de contractació pública a través de criteris ètics i de respecte dels drets humans 
per promoure la coherència de les polítiques de Governs Locals i el consum responsable de la ciutadania de Barcelona  

 
Descripció del projecte 

  
Promoure la defensa dels drets humans en països en conflicte i / o amb inestabilitat 
polític-social per part de les administracions públiques i les empreses transnacionals i catalanes. 
Contribuir al respecte dels drets humans per part de les empreses transnacionals a través del 
consum responsable de les institucions públiques i la ciutadania global 

. 
 
Objectius específics 

Millorar els processos de contractació pública a través de la incorporació de criteris ètics i de respecte  
dels drets humans de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona  
i la Generalitat de Catalunya, per promoure la coherència de polítiques i el consum responsable de la  
ciutadania de la ciutat. 

 
Resultats esperats 
• Millorades les eines i els coneixements per a la contractació pública i compra ètica dels  

Ajuntaments de Catalunya a través de l'elaboració d'una guia pràctica basada en els drets humans  
• Creada una unitat de comunicació per difondre la guia de contractació pública i compra ètica,  

i fer visible les bones i males pràctiques de les empreses transnacionals que operen en països  
en conflicte i / o amb inestabilitat politicosocial.  

• Els càrrecs polítics responsables dels processos de contractació pública a les administracions  
catalanes de Barcelona han participat en el Seminari Estratègic  

• Document signat pels representants polítics mostrant el seu compromís a incorporar els criteris  
de la Guia.  

• 50 tècnics / es dels processos de contractació pública han participat en el programa de capacitació  
• Com a mínim 10 cites per assessorar tècnics i tècniques realitzades per un expert / a en processos  

de contractació pública 
Activitats 

• Producció d'una guia pràctica per a la contractació pública i la compra pública 
• Unitat de comunicació del projecte 
• Programa de capacitació i assessorament per als tècnics / es de les administracions catalanes per  

incorporar els criteris ètics i respecte dels drets humans en la contractació pública recomanats a la guia 
• Organització d'una campanya de sensibilització sobre el procés d'incorporació de criteris ètics en la contractació pública i el consum responsable 
• Producció i difusió de 4 policy papers sobre iniciatives similars en altres municipis europeus, bones i males pràctiques sobre l'impacte de les empreses a nivell internacional, i  
        progressos en matèria legal sobre la regulació de les Activitats de les empreses transnacionals i els drets humans . 
• Creació d'una web-directori amb les empreses catalanes transnacionals i les seves bones i males pràctiques en matèria de drets humans. 
• Seminari estratègic per a la presentació de la guia ètica dirigit als representants polítics de les administracions catalanes 

 
País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
106.058,72€ 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
60% 
Nº de personal proporcionat 

 
Beneficiaris finals 
Ajuntaments catalans i societat civil 
Origen dels fons  
Fons Català de 
Cooperació, Ajuntament de 
Barcelona i Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/11/2016– 30/11/2017 
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Títol del projecte Defensar a qui Defensa – Recolzament a les defensores de drets humans per incidir en les 
polítiques de seguretat humana de Catalunya 

 
 

Descripció del projecte 

 
Aquest projecte busca millorar la Seguretat Humana i l'Estat de Dret a Catalunya des del respecte dels 
drets humans i el coneixement de les causes estructurals de la violència i els conflictes internacionals.  
 
A més, pretén reforçar les capacitats i eines d'anàlisi, investigació, coordinació i comunicació de la 
Coalició "Defensar a qui Defensa" formada per defensores de drets humans, col·lectius de comunicació 
transformadora, centres universitaris d'investigació, juristes i organitzacions de la societat civil per incidir 
política, social i jurídicament en la creació de polítiques públiques de seguretat humana 
 

 
 

Activitats 
• Conferència Internacional sobre Reptes de la Seguretat Humana, l'activisme i els Drets Humans  
• Desenvolupament d'investigacions sobre l'impacte de les polítiques de seguretat en el dret a 

manifestació i reunió; així com anàlisi de la repressió amb perspectiva de gènere  
• Creació d'alertes comunicatives sobre vulneracions i desenvolupament d'eines com a suport a 

campanyes i col·lectius defensors de drets humans a Catalunya i Estat espanyol  
• Programa formatiu específic per a defensores de drets humans i observadores actives de 

vulneracions de drets a Barcelona 
• Reunions estratègiques d'incidència política i recomanacions específiques en les Comissions del 

Parlament de Catalunya, "Síndic de Greuges" i Ajuntament de Barcelona

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
97.390 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
42 % 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals 
Col·lectius de defensa de 
drets humans i institucions 
publiques  
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/12/2015 – 31/11/2017 
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Títol del projecte Xabaca – Xarxa internacional de suport a les creadores 
àrabs 

 
 

Descripció del projecte 

 
La creació cultural és una eina que permet visualitzar i creuar les línies vermelles de les estructures 
de poder que generen desigualtats socials com són el sectarisme, les monarquies, el poder de l'exèrcit, 
el sexe o la religió, entre d'altres. Aquest caràcter transgressor i transformador és en ocasions vist per les 
autoritats dels països àrabs com una amenaça i un qüestionament del status quo, pel que han 
posat en marxa mecanismes que s'han vulnerat els drets humans de les creadores àrabs. 
 
El projecte pretén defensar la llibertat d'expressió de les dones àrabs en general i les creadores en 
particular i col·laborar en la difusió de la multiplicitat de veus artístiques a més de trencar estereotips. 
Suposa un reforç dels processos d'empoderament de les creadores àrabs com a font de 
Transformació social i corresponsabilització dels actors socials catalans per a la defensa dels 
drets humans. Així, creadores catalanes i àrabs a l'exili tindran també un paper clau per 
visibilitzar obstacles comuns i diferencials i traçar ponts de diàleg i treball creatiu innovadors 
i estables a través d'una xarxa internacional d'artistes contra la censura. 
 

 

Activitats 
• Llançament convocatòria oberta de la beca Xabaca i selecció de 4 creadores àrabs de Palestina,  
   el Marroc, el Líban i Tunísia 
• Implementació d'un programa d'estada artística a la residència Jiwar de Barcelona 
• Desenvolupament d'un Programa d'apoderament polític de les creadores àrabs a través de 4 tallers 
  de treball amb creadores àrabs i catalanes, així com organitzacions a Barcelona 
• Organització de les Jornades internacionals per a la constitució de Xabaca 
• Alertes comunicatives per la incidència polític-social a Catalunya i nivell internacional 
• Difusió de les obres artístiques creades i interrelació amb les coordinadores i resta d'artistes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
31.500 € 
Percentatge executat per l’entitat legal (%) 
80% 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals  
Artistes àrabs i catalanes 
que s’enfronten a censura 
institucional  
Origen dels fons  
ACCD  
Dates (inici / final) 
01/10/2016 – 01/10/2017 



39	 

Títol del projecte Fes xarxa contra les refugiades /Frontera Sud- Reconstrucció del model de les fronteres basat en els 
drets humans  

 

Descripció del projecte 
Conscienciar la ciutadania de Barcelona i reforçar l'apoderament per promoure una nova llei d'estrangeria que 
respecti els drets humans dels migrants i refugiades, el restabliment de la legalitat internacional a la Frontera 
Sud a Espanya i redefinir el model de les fronteres europees. 

 
Objectius específics 
• Contribuir al respecte dels drets humans de les persones refugiades i migrants que viuen i / o volen arribar a               

l'estat espanyol i la Unió Europea a través de la creació de nous marcs legals basats en la legalitat 
internacional i en fronteres més segures i dignes. 

• Promoure la conscienciació i l'apoderament de la ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica de les 
persones refugiades i migrants a través de processos de sensibilització, recerca i capacitació per incidir de 
manera efectiva en la revisió de les lleis d'estrangeria espanyoles i la definició / regulació de "fronteres sud" 
més segures a nivell europeu. 
Resultats esperats 

• Investigació: creació d'una comissió d'observació i estudi sobre la situació actual a la Frontera Sud (Ceuta i 
Melilla) per reforçar el projecte i la seva estratègia, aprofundint i actualitzant en el coneixement previ 
acumulat 

• Realització d'un Informe Audiovisual en format webdoc a partir de la informació recollida per la comissió 
d'observació i estudi. 

• Capacitació: formació adreçada a la ciutadania que millora el seu coneixement sobre les causes que 
provoquen les crisis migratòries, eines audiovisuals, aspectes legals sobre la migració i els refugiats i 
estratègies per millorar l'efectivitat de les accions de sensibilització. 

• Sensibilització: fer partícip a la ciutadania de la realitat de les "altres" refugiades, i reforçar la xarxa de grups 
no formals a Barcelona a través de l'organització d'una trobada internacional. 

• Incidència política: sobre la Llei d'estrangeria i les mesures necessàries per restablir la legalitat internacional 
a la Frontera Sud a través de propostes legislatives i no legislatives al Govern i al Congrés espanyol. 

Activitats 
• Elaboració d'un informe audiovisual a partir de la investigació sobre Frontera Sud (Ceuta i Melilla) que 

fonamentarà la formació i les accions de sensibilització i incidència política.  
• Creació de materials pedagògics per a centres educatius i de materials audiovisuals per a la conscienciació ciutadana.  
• Formació a 40 persones de grups no formals (grups de barri refugi, col·lectius, moviments socials, etc.), per adquirir més coneixements i eines per realitzar accions i campanyes de 

sensibilització i incidència política. Reforç de la xarxa de grups o formals a través dels espais de coordinació / participació.  
• Realització de tallers en centres educatius a diferents barris de Barcelona.  
• Trobada internacional per compartir experiència sobre com afrontar el bloqueig i la vulneració de drets a les zones de frontera (Espanya, Itàlia, Sèrbia, Turquia, etc.) per reforçar la 

conscienciació i sobretot la mobilització ciutadana, principalment de les assistents i activistes (50 persones).  
• Propostes de polítiques públiques que respectin els drets humans a la Frontera Sud que puguin ser aprovades pel Govern i al Congrés dels Diputats 

 
 

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
52.682,25 € 
Percentatge executat per l’entitat legal 
(%) 
80 % 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals 
Ajuntament de Barcelona 
Origen dels Fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
21/11/2016 – 20/11/2017 
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Títol del projecte Construir ponts i acollir a la població refugiada a Catalunya 

 

Descripció del projecte 
 
Fer partícip a la ciutadania de les realitats de les persones refugiades i alhora reforçar la seva apoderament 
per promoure la reflexió sobre la necessitat de revisar i construir fronteres que respectin els drets humans dels 
migrants i refugiades. 
 

Objectius específics 
• Promoure la conscienciació i l'apoderament de la ciutadania de la província de Barcelona sobre la 

problemàtica de les persones refugiades i migrants a través de processos de sensibilització, i capacitació per 
incidir de manera efectiva en la revisió de les lleis d'estrangeria espanyoles i la definició / regulació de 
"fronteres sud" més segures a nivell europeu.  

• Contribuir al respecte dels drets humans de les persones refugiades i migrants que viuen i / o volen arribar a 
l'estat espanyol i la Unió Europea a través de la creació de nous marcs legals basats en la legalitat 
internacional i en fronteres més segures i dignes. 
 
Resultats esperats 

 
• Sensibilitzar prop de 4.000 persones a través de l'exposició fotogràfica "Els Murs d'Europa" i la conferència 

inaugural en els 4 municipis on s'implementarà l'acció. A través de l'estratègia comunicativa, a més, es 
permetrà arribar a públics potencialment interessats. Part d'aquesta població també participarà en la 
conferència inaugural de l'exposició sobre la frontera sud i altres refugiades. 

• Reforçar les capacitats de 100 persones que ja estan actives en els seus respectius municipis i que vulguin 
aprofundir en processos de reflexió sobre nous models de frontera i iniciar accions d'incidència política vers 
la defensa de fronteres que respectin els drets humans. 

 

Activitats 
3 grans activitats en diferents municipis de la província de Barcelona, centrades en la sensibilització i 
mobilització, i seguint una metodologia participativa i interactiva i que potenciï la reflexió i l'acció ciutadana:  
1) L'exposició fotogràfica "Els Murs d’Europa"  
2) La conferència "Frontera Sud i les altres refugiades"  
3) El taller formatiu d'incidència política "Cap a nous models de frontera basats en el respecte als drets humans" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País	
España	
Presupuesto	total	del	proyecto	(euros)	
15.000	€ 
Porcentaje	ejecutado	por	la	entidad	
legal	(%)	
60	%	
Nº	de	personal	proporcionado	
	
Beneficiarios	finales		
Ayuntamientos	catalanes	y	sociedad	civil	
Origen	de	los	fondos	
Diputación	de	Barcelona	
Fechas	(inicio	/	final)	
01/09/2016	–	31/07/2017	

 
 

País 
Espanya 
Pressupost total del projecte (euros) 
15.000 € 
Percentatge executat per l’entitat legal 
(%) 
80 % 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals  
Ajuntaments catalans i societat civil 
Origen dels fons Diputació 
de Barcelona  
Dates (inici / final) 
01/09/2016 – 31/07/2017 
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Títol del projecte STOP CORPORATE WAR – Empoderament de la societat civil catalana per prevenir les guerres 

modernes  
 
Descripció del projecte 
El projecte STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir les guerres modernes a través de l'apoderament de la ciutadania de Barcelona per incidir en la regulació de les Empreses Militars i de 
Seguretat Privada (EMSP) i en les noves formes de fer la guerra al Consell de Drets humans de Nacions Unides 
. 
 
Objectius específics 
Enfortir els processos de recerca, mobilització social i incidència política per identificar els nous actors i causes 
dels conflictes armats contemporanis i garantir els drets humans i la seguretat humana. 
 
Resultats esperats 
• Millorar les capacitats i eines de recerca sobre les guerres modernes, per identificar i analitzar els actors 

que hi participen, les causes dels conflictes i l'impacte que ocasionen en els drets humans de les 
poblacions del Sud i vies per poder regular i prevenir aquests fenòmens . 

• Difondre de manera clara i senzilla els resultats d'aquesta cerca per augmentar la conscienciació, co-
responsabilització i la mobilització de la ciutadania de Barcelona a través de la comprensió de les causes 
estructurals de les guerres modernes, les desigualtats, la violència i els actors que hi participen. 

• Oferir canals de participació i mobilització per prevenir les noves formes de fer la guerra basades en el 
respecte del dret internacional i en la creació de nous mecanismes vinculants que assegurin el respecte 
dels drets humans per part dels nous actors armats que estan emergint i que mantenen nivell de violència 
globals inacceptables. 

• Potenciar la coordinació i reforçar les capacitats d'incidència de les campanyes i organitzacions locals i 
internacionals que treballen per construir la pau, implicant a la ciutadania no associada i unint esforços per 
incidir en la regulació de les EMSP i altres formes de fer la guerra. 

 

Activitats 
 

• Llançament i funcionament de l'Observatori Shock Monitor, sobre Drets Humans i EMSP. 
• Producció de dos policy papers sobre "Les Guerres Modernes: desenvolupament del negoci de les armes i 

la seguretat 
• Producció de l'informe "Cap a la regulació internacional de les noves formes de mercenarisme" 
• Organització d'un seminari estratègic a Barcelona per presentar l'informe "Cap a una regulació 

internacional de les noves formes de mercenarisme" al Grup de Treball de l'ONU sobre l'ús de mercenari 
• Jornades internacionals per augmentar la coordinació i les capacitats de mobilització ciutadana, recerca i 

incidència pública per col·lectius i activistes vinculats a campanyes en contra del negoci i la cultura de la 
guerra. 

• Participació de dues delegacions catalanes a les sessions de treball sobre la regulació de les Empreses Transnacionals del Sector Militar i de Seguretat en el Consell de Drets Humans de 
l'ONU 

• Reestructuració i actualització del web "Control PMSC" sobre les campanyes locals i internacionals per la regulació de la guerra corporativa 
• Producció d'alertes comunicatives en forma de campanyes virals i càpsules audiovisuals i producció i difusió de butlletins quadrimestrals sobre l'Observatori Shock Monitor. 
• Organització d'un cicle de cursos de formació per ciutadania no associada sobre el negoci i la cultura de la guerra 

 
 

País 
España 
Pressupost total del projecte (euros) 
126.549,43 € 
Percentatge executat per l’entitat legal 
(%) 
75 % 
Nº de personal proporcionat 
 

Beneficiaris finals  
Societat civil 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/12/2016 – 20/11/2018 
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Títol del projecte Del Raval al món: defensant drets, transformant realitats  

 
Descripció del projecte 

. 
 

Objectius del projecte 
Contribuïm a una disminució de les desigualtats que generen el sistema heteropatriarcal,  
el sistema econòmic i de consum actuals i les persecucions de les llibertats democràtiques  
a través de l'apoderament d'una ciutadania que sigui capaç de generar canvis estructurals. 
 

Resultats esperats 
El grup d'activistes locals, així com les persones internacionals, generen canvis, a nivell personal,  
a fi de combatre el sistema heteropatriarcal des d'una perspectiva intercultural, no eurocèntrica, i  
generen propostes de canvis a nivell col·lectiu i estructural, tant a Barcelona com a seus països d'origen. 
  
Les entitats de voluntariat internacional (de primer i segon nivell) integren en el seu funcionament  
canvis que els permeten treballar la perspectiva feminista, i intercultural, fent especial èmfasi en  
la disminució d'agressions masclistes en els projectes de voluntariat internacional. El grup d'activistes 
locals del raval, generen canvis, a nivell personal, però sobretot a nivell col·lectiu, que els permeten  
ser un agent de canvi al seu barri, i transformar tant el seu entorn més directe, com aquelles dinàmiques 
que els han dificultat la seva participació fins al dia d'avui, a partir del seu propi empoderament, però 
també a partir del coneixement d'experiències internacionals. 
 

   Activitats 
• Cicle formatiu per a joves per tal de fomentar la participació activa i la transformació social a través  

de l'acció no violenta. 
• Realització d'un material de sensibilització per a joves, basat en l'educació no formal, i que té per  

objectiu fomentar la participació entre els joves del Raval. 
• Curs formatiu per analitzar les causes estructurals que provoquen la vulneració dels drets  

democràtics en els conflictes internacionals, a partir de l'estudi d'un cas concret 
• Acte públic de visibilització de projectes de voluntariat internacional que fomentin els drets  

democràtics i alhora denunciïn i combatin la seva vulneració 
• Realització d'un programa d'intercanvi d'experiències a nivell de feminisme, justícia climàtica i  

llibertats 
• Elaboració d'una guia d'acció no violenta, i defensa de les llibertats dels col·lectius, entitats i  

moviments socials, per fomentar i defensar la participació activa i la capacitat d'incidència d'aquests  
col·lectius 

 
 

País 
Catalunya 
Pressupost total del projecte (euros) 
 6 . 6 0 0 € 
Percentatge executat per l’entitat 
legal (%) 
100 % 
Nº de personal proporcionat 
1 
Beneficiaris finals 
Organitzacions societat civil 
catalana, joves 
Origen dels fons  
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/09/2016 – 31/08/2018 
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Espanya 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
SUDS 
FSUB 
IDHC 
Associació Catalana per la Pau 
SCI – Catalunya (Servei Civil Internacional de Catalunya) 
Federació de ONGs Catalanes (LaFede.cat) 
Productora Metromuster 
Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona Periodisme 
plural 
Fundació Solidaritat UB 
Ecologistes en Acció 
Icaria editorial 
Asoci. DDHH Andalusia 
Fundació UAM 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
Fundació Al Fanar 
Fundació privada María Auxiliadora 
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 
Associació Càmeres i Acció 
Associació Catalana d‘Enginyeria Sense Fronteres 
Associació Projecte Governament Democràtic Mundial, APGDM 
Delibera - Serveis de Participació Interactiva 
SOS Racisme 

 
Europa 
Belarusian Helsinki Committee (BHC) 
Office for European Expertise and Communication (OEEC) 
Pora!, Academy for Peace and Development (APD) 
Un ponte per (UPP) 
Center for Intercultural Dialogue (CID) 
PAX for Peace 

 
Maghreb 

Forum des alternatives Maroc (FMAS) Collectif pour le Droit à la Santé au 
Maroc (CDSM) 
La Marea 
Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux Avocats Sans Frontières  

La ligue Tunisienne pour la défense des droits de 
l’homme  
 

Associative  
Association Tunisienne des Femmes Democrates 
Association Marocaine des Droits Humains  
Forum des Alternatives Maroc  
Collectif pour le Droit a la Santé au Maroc 
Medias et Culture  
Instance Marocaine des Droits Humains  
La Ligue Marocaine de Défense des Droits de 
l’homme  
Marruecos Coordination Maghrébine des 
Organisations des Droits Humains  
Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de 
l’Homme Association Mauritanienne des Droits de 
l’Homme  
SOS esclaves Mauritanie  
IWATCH- Túnez 
 

Mashreq 
Palestinian Centre for Human Rights 
PSCC 
SCI – Catalunya (Servei Civil Internacional de 
Catalunya) 
UPWC 
Yesh Din 
Al-Mesalla Human Resources Centers 
Control PMSC 
Who profits 
Foundation for the Future 
Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) 
Control PMSC 
Women for Peace (WfP) 
Un Ponte Per... (UPP) 
Teatre Di Nascosto 
Forum Social Iraqui 
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18 juny. Nace Malla, herramienta para registrar casos de represión (Diagonal): https://www.diagonalperiodico.net/libertades/30709-nace-
malla-herramienta-para-registrar-casos-represion.html 
29 juny. Neix Malla, una eina d'abast estatal per registrar casos de repressió (La Directa): https://directa.cat/actualitat/neix-malla-una-
eina-dabast-estatal-registrar-casos-de-repressio 
29 juny. L’ONG espagnole Novact ferme son bureau à Rabat après l’expulsion d’un troisième membre lundi (Barlamane): 
http://www.barlamane.com/fr/long-espagnole-novact-ferme-bureau-a-rabat-apres-lexpulsion-dun-troisieme-membre-lundi/ 
29 juny. L’ONG catalane Novact plie bagages du Maroc pour s’établir en Tunisie (Le Desk): https://ledesk.ma/2016/06/29/long-catalane-
novact-plie-bagages-du-maroc-pour-setablir-en-tunisie/ 
29 juny. Marruecos desmantela a golpe de expulsiones una ONG financiada por la cooperación española (El Diario.es): 
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-desmantela-expulsiones-ONG-cooperacion_0_531946975.html 
1 agost. La seguridad privada: una industria en auge y fuera de control (La Marea): http://www.lamarea.com/2016/08/01/la-seguridad-
privada-una-industria-auge-control/ 
3 setembre. Barcelona prepara los actos de salida de la flotilla de Mujeres Rumbo a Gaza (AraInfo): http://arainfo.org/barcelona-prepara-
los-actos-de-salida-de-la-flotilla-de-mujeres-rumbo-a-gaza/ 
4 octubre. Cuidado con las empresas militares privadas en Colombia (Seguridad en América): 
http://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/de-consulta/secciones-revist-seguridad-en-america/noticias-sobre-seguridad-
publica/24084-cuidado-con-las-empresas-militares-privadas-en-colombia 
24 octubre. Uhintifada 247: Seguridad nacional, la excusa de Israel para recortar los derechos civiles de la población palestina 
(Halabedi.eus): http://halabedi.eus/2016/02/24/uhintifada-247-seguridad-nacional-la-excusa-de-israel-para-recortar-los-derechos-civiles-
de-la-poblacion-palestina/ 
25 octubre. El Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior es presenta a l’ONU (LaFede cat): 
http://www.lafede.cat/el-centre-davaluacio-dels-impactes-de-les-empreses-catalanes-a-lexterior-es-presenta-a-lonu/ 
30 octubre.  ترحل من المغرب إلى تونس لهذه الأسباب ”NOVACT“ ..نكسة حقوقية جديدة(Rifanwal): 
http://www.rifanwal.com/akhbar/articles.php?id=3409 
23 desembre. NOVACT DÉFEND LA COORDINATION MAGHRÉBINE DES ORGANISATIONS DES DROITS HUMAINS (CMODH): 
http://www.leseco.ma/maroc/5274-novact-defend-la-coordination-maghrebine-des-organisations-des-droits-humains-cmodh
 


