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1// Qui som? 
NOVACT és un Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta que promou 

processos de transformació cap a societats basades en els drets humans, 

la justícia i la democràcia a la regió Euro-Mediterrània. Durant més de 15 

anys ens hem dedicat a la recerca, la incidència i la cooperació 

internacional, NOVACT ha contribuït a generar ponts entre moviments 

socials, l'acadèmia i les institucions. 

Creada al 1999 amb el nom de NOVA va néixer impulsada per un grup 

d’antics objectors de consciència a l'exèrcit espanyol durant la dictadura 

franquista, que van crear l'associació per compartir la seva experiència 

en la transformació dels conflictes amb els pobles i persones que 

s'organitzaven enfront de la vulneració dels seus drets. 

Després de guanyar experiència en l'articulació de campanyes de 

solidaritat i donant suport a moviments de resistència civil noviolenta, 

canvia el seu nom al 2016 per convertir-se en NOVACT un Institut inter- 

disciplinar i sense ànim de lucre especialitzat en la promoció de l'acció 

noviolenta. 

Al llarg de l'última dècada, NOVACT ha guanyat reconeixement 

internacional com un actor compromès amb moviments de base que 

s'organitzen per fer front a la violència i la vulneració de drets i per 

promoure enfocaments alternatius de resolució de conflictes basats en 

recerques-acció i el pensament crític. 

Davant els reptes actuals a la regió Euro-Mediterrània, l'Institut manté el 

seu convenciment que és imprescindible l'existència d'una organització 

que promogui l'adopció de la noviolència per fer front als desafiaments 

de la regió. En el present Pla Estratègic pel 2018-2021, NOVACT actualitza 

la seva visió, missió, valors i mirada estratègica, posant al dia la seves 

prioritats d'actuació, així com els seus plantejaments polítics. 

2// La visió de NOVACT 
Contribuir des de la regió Euro-Mediterrània al desenvolupament de 

societats lliures d’injustícia i de violència en totes les seves dimensions, 

basada en els drets humans, l'equitat i la cultura de pau. La nostra visió 

es concreta en la promoció de valors i estratègies noviolentas per fer 

front als reptes del nostre present i contribueixin a la transformació 

social cap a un món pacífic i just. 

 

 

3// La missió de NOVACT 
(1) Recolzar a la societat civil i als moviments socials noviolents que 

treballen en la defensa dels drets humans en ambdues riberes del 

Mediterrani a través del reforç de les seves capacitats d'acció, la millora 

de l'impacte de les seves intervencions i l'establiment de mecanismes de 

protecció de Defensors i defensores de drets humans. 

(2) Difondre els principis i estratègies noviolentas a través de 

publicacions, seminaris i conferències dirigits a activistes, membres de 

les Organitzacions de la Societat Civil (OSC), institucions, periodistes i 

acadèmics. 

(3) Desenvolupar cursos universitaris, programes i materials educatius 

per promoure l'acció noviolenta. 

(4) Analitzar les causes estructurals de la violència i les desigualtats per 

generar coneixement crític, promoure l'adopció de polítiques públiques 

innovadores i protegir els drets humans. 

(5) Recolzar processos de construcció de pau, mediació, manteniment 

de la pau i prevenció de conflictes, amb especial atenció al reforç del rol 

de les dones en aquest camp. 



 (6) Incidir 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. 

(7) Innovar i desenvolupar nous instruments que consolidin l'estratègia 

de la noviolència i aprofundeixin el caràcter democràtic de les nostres 

societats. 

(8) Promoure l'enfocament feminista i l'equitat de gènere. 

(9) Promoure els valors de la tolerància i la no-discriminació per origen 

ètnic, gènere, orientació sexual, religió i ideologia política entre les 

societats del Mediterrani. 

 

 

4// Valors i ideari polític de NOVACT 
La Noviolència és la idea de base que inspira el pensament polític de 

NOVACT, i que es troba al centre de la seva missió organitzativa, de la 

seva estratègia i en totes les accions que es defineixin per concretar-la. 

Aquesta no es limita a la negació o l'absència de la violència directa, en 

qualsevol de les seves formes, sinó que pretén concretar-se en un 

projecte de transformació social, individual i col·lectiu, construït sobre 

una base radical de la idea de democràcia, de la defensa dels drets 

humans i de la protecció dels béns comuns. 

La Cultura de la Pau, la democràcia econòmica i la participació ciutadana 

que proporciona la innovació social, han d'ampliar les possibilitats 

d'acció de la noviolència en el camí de la transformació social i la lluita 

per la Justícia Global. 

NOVACT entén la Justícia Global com un element central de la seva visió 

institucional i com a condició sine quan senar per a la resolució de 

qualsevol conflicte. Aquesta visió inclou totes les dimensions de la 

justícia global, incloent la justícia de gènere, la justícia econòmica i la 

justícia ambiental. 

Per NOVACT, la societat civil és el motor i la protagonista de les 

transformacions, enfront de les estructures de poder polític, militar i 

econòmic. Per aquesta raó es compromet a ser una eina útil per reforçar 

les seves capacitats i coneixements, per augmentar el compromís social 

amb la transformació noviolenta i democràtica de les seves societats. En 

aquest sentit, l'element innovador, de debat i de prospecció 

d'alternatives i noves idees de pensament i acció, és central en la 

permanent actualització del seu ideari polític i la seva praxi. 

Així mateix, NOVACT creu en la necessitat de reformar les institucions i 

els espais i processos formals de presa de decisions, de manera que 

siguin progressivament més democràtics i inclusius pel que fa a les 

demandes de la societat. 

 

 

 

 



Estat dels projectes de NOVACT a 15 de Juny de 2018 

 

 

Projectes organitzats per Àrees: 
Projectes que 

estem 
implementant 

Projectes en 
Auditoria i/o 
justificació 

Projectes 
Tancats 

durant 2017 

Projectes 
pendents 

d’aprovació 

Projectes 
presentats i 

rebutjats 
Total 

Europa 14 11 3 4 13 45 

Lab 5 1 1 6 0 13 

Maghreb 7 6 3 5 7 28 

Mashreq 10 10 2 3 5 30 

Pendientes 0 0 0 3 0 3 

Total 36 28 9 21 25 119 

 

 

 

Projectes per línies estratègiques 
Projectes que 

estem 
implementant 

Projectes en 
Auditoria i/o 
justificació 

Projectes 
Tancats 

durant 2017 

Projectes 
pendents 

d’aprovació 

Projectes 
presentats i 

rebutjats 
Total 

Evitar la Privatización de la Guerra y de la 
Seguridad 

11 4 1 7 1 24 

Prevenir los Extremismos Violentos 12 8 1 4 9 34 

Fomentar la Justícia de Género 1 3 2 0 2 8 

Apoyar estrategias de resistencia noviolenta 7 9 2 4 10 32 

Construir Democracias 5 4 3 6 3 21 

Total 36 28 9 21 25 119 

 



Projectes per oficina implementadora 
Projectes que 

estem 
implementant 

Projectes en 
Auditoria i/o 
justificació 

Projectes 
Tancats 

durant 2017 

Projectes 
pendents 

d’aprovació 

Projectes 
presentats i 

rebutjats 
Total 

Badajoz 0 0 0 1 0 1 

Madrid 0 0 0 0 0 0 

Barcelona 28 22 7 17 15 89 

Túnez 3 0 1 2 5 11 

Ramallah 2 4 1 2 4 13 

Amman 3 2 0 0 1 6 

Total 36 28 9 22 25 120 

 

 

 

 

 

Línies Estratègiques per Àrees 
Projectes que 

estem 
implementant 

Projectes en 
Auditoria i/o 
justificació 

Projectes 
Tancats 

durant 2017 

Projectes 
pendents 

d’aprovació 

Projectes 
presentats i 

rebutjats 
Total 

Evitar la Privatización de la Guerra y de la 
Seguridad 

3 0 8 10 3 24 

Prevenir los Extremismos Violentos 21 0 6 7 0 34 

Fomentar la Justícia de Género 0 0 6 2 0 8 

Apoyar estrategias de resistencia noviolenta 17 1 4 11 0 33 

Construir Democracias 5 12 4 0 0 21 

Total 46 13 28 30 3 120 

 

 



Projectes de la línia estratègica: 

Evitar la privatització de la guerra i de la seguretat 

 

Code 
Estado del 

proyecto 
Àrea 

Título completo en lengua 

original 

Líder 

consorcio 
Breve descripción del proyecto 

780 Activo Maghreb 
Stop Corporate War - controlling 

and reculating PMSC 
NOVACT 

El  projecte  plurianual  STOP  CORPORATE  WAR  aspira  a  prevenir  les  guerres  modernes  a través  

de  l’apoderament  de  la  ciutadania  de  Barcelona  per  incidir  en  laregulació  de  les Empreses Militars i 

de Seguretat Privada (d’ara endavant EMSP) i les noves formes de fer la guerra en el Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides 

782 Activo Mashreq 

Reforç de mecanismes d’

incidència a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i seguiment a 

través de l’Observatori de Drets 

Humans i Empreses - ODHE 

Suds-

associació 

internacional 

de solidaritat i 

cooperació 

L’ODHE  mitjançant  la  recerca  i  l’anàlisi  científic  identificarà  i  proporcionarà  arguments  sòlids  sobre  

aquelles  empreses  que  les  seves  activitats  empresarials  impactin  de  forma negativa en la societat 

civil 

803 Activo Mashreq 

Realización de un estudio en 

materia PMSC realizado por 

Felip Daza 

NOVACT Realización de un estudio en materia PMSC realizado por Felip Daza 

833 Activo Mashreq 

Compra pública ètica, una 

estratègia per la defensa de la 

sobirania local 

NOVACT 

El projecte promou que les administracions públiques, com ara l’Ajuntament de Barcelona (i altres 

administracions) implementin la Guia Ètica pel respecte dels Drets Humans en els processos de 

contractació pública, i advoca per la defensa dels drets civils i polítics de les defensores de drets humans. 



835 Activo Europa 

Mesures per avançar cap el 

restabliment de la legalitat a la 

Frontera Sud 

NOVACT 

El  projecte  pretén  reforçar  el  procés  de  conscienciació  de  la  ciutadania  de  Barcelona  i  potenciar  

les  accions  d’incidència  política  per  promoure  el  restabliment  de  la  legalitat  a  la  Frontera  Sud  a  

l'Estat  Espanyol. 

841 Activo Mashreq 

Compra  pública  ètica en 

matèriaderespecte  als  drets  

humansi  drets econòmics,  

socials  i culturals en 

orígen,distribució i destinataris 

final 

NOVACT 

El projecte sorgeix de les demandes de la societat  civil  i d’algunes administracions públiques, d’incorporar 

els principis de respecte dels 

drets  humans  en  les  seves  relacions  comercials  (compra  pública,  contractes  públics)  amb  les 

empreses 

844 Activo Europa 

Hacia Tribunal Permanente de 

los pueblos (TPP) sobre las 

violaciones con impunidad de 

los Derechos Humanos de las 

personas migrantes y refugiadas 

NOVACT 

Celebrar una Sesión del Tribunal Permanente con el objetivo de identificar y juzgar la cadena de 

corresponsabilidad en toda la ruta migratoria que implica la violación de los derechos humanos de las 

personas migrantes, buscando de forma urgente acceder a la justicia. 

848 Activo Maghreb 

LAONF ÉS RESILIÈNCIA: 

Noviolència i auto-organització 

al Sàhara Occidental. 

Federació 

ACAPS 

Contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora del Conflicte al Sàhara Occidental donant suport 

a la Xarxa Noviolenta Sahrauí LAONF com espai inclusiu de diàleg, d’apoderament, de negociació i de pau, 

que vetllarà per la protecció i la defensa dels drets humans. 

849 Activo Maghreb Sàhara Dempeus  ACAPS Impulsant el suport de Catalunya per la defensa dels drets humans en el Sàhara Occidental  



853 Activo Europa 
Reestabliment de la legalitat a la 

Frontera Sud: vies marítimes 

Irídia, Centre 

per la 

defensa dels 

Drets 

Humans 

Pretén reforçar el procés de conscienciació de la ciutadania de Barcelona a través de la mobilització social, 

potenciant les accions d’incidència política que s'estan desenvolupant en el marc del treball conjunt entre 

Irídia, Novact i Fotomovimiento respecte al restabliment de la legalitat a la Frontera Sud.  

862 Activo Maghreb Sáhara Dempeus  
Federació 

ACAPS 

Reforçar el compromís i corresponsabilització de les institucions públiques  i  ciutadania  de  la  demarcació  

de  Barcelona per  la  defensa  dels  drets humans al Sàhara Occidental 

762 Auditoria Mashreq 

Creació i posada en marxa d’

una guia ètica i dels drets 

humans per a la contractació i 

compra pública dels municipis 

catalans 

NOVACT 

Augmentar les eines i el coneixement dels Ajuntaments de Catalunya sobre l’impacte en els drets humans 

de les empreses transnacionals en els països en conflicte i/o amb inestabilitat político-social per millorar els 

processos de polítiques de contractació i compra pública en base a criteris ètics i centrats en dret 

internacional 

779 Auditoria Mashreq 

Millora dels processos de 

contractació pública - 

Desenvolupament d'una Guía de 

compra ética dels municipis 

NOVACT 

L’acció  aspira  millorar  els  processos  de  contractació  pública  d’acord  a  criteris  ètics  i  de respecte 

dels drets humans i la justícia global de les Administracions catalanes amb especial atenció  a  l’Ajuntament  

de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona,  l’AMB  i  la  Generalitat  de Catalunya.  

804 Auditoria Mashreq 

Millora dels processos de 

contractació pública a traves de 

criteris ètics i de respecte dels 

drets humans 

NOVACT 

Millorar els processos de contractació pública d’acord a criteris ètics i de respecte dels drets humans i la 

justícia global de les Administracions catalanes amb especial atenció a l’Ajuntament de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona, l’AMB i la Generalitat de Catalunya. 



805 Auditoria Mashreq 

Reforç de mecanismes d’

incidència i monitoratge de la 

ciutadania de Barcelona a través 

de 

Suds-

associació 

internacional 

de solidaritat i 

cooperació 

El projecte pretén consolidar l’Observatori de Drets Humans i Empreses -ODHE com  una  eina ciutadana 

de monitoreigper assegurar el respecte dels drets humans sobre societats civils en països en   conflicte   

(població   beneficiàriaindirecte)   per   tal   de   que   les   empreses   deixin   de   gaudir d’impunitat. 

860 Cerrado Mashreq 

99,3% responsables. Potenciar 

una contractació pública 

responsable en matèria de 

DDHH 

NOVACT 99,3% responsables. Potenciar una contractació pública responsable en matèria de DDHH 

882 Pendiente Maghreb 

Sàhara dempeus-Trenquem el 

silenci mediàtic i institucional 

sobre les vulneracions dels drets 

humans i la responsabilitat del 

conflicte del Sàhara  

ACAPS 

El projecte té per objectiu trencar el silencia mediàtic i institucional que existeix sobre el conflicte de llarga 

durada, i revitalitzar el teixit associatiu pro-sahrauí de Barcelona a través de la coordinació, incorporació i 

orientació estratègica 

885 Pendiente Maghreb 

 “Consolidació de la xarxa 

LAONF com espai de cohesió 

social, apoderament, acció i 

comunicació estratègica dels 

actors noviolents del Sàhara 

Occidental”   

ACAPS 

El projecte “Ara Sàhara” té per objectiu millorar la garantia, la protecció i el reestabliment dels drets humans 

de la població saharaui a través de: la posada en marxa d'un cicle de capacitació integral en noviolència i 

construcció de pau; la implementació d'una campanya local i internacional de denúncia sobre l'explotació 

dels recursos naturals del Sàhara Occidental 



892 Pendiente Maghreb 

Una mirada multi-dimensional a 

les relacions entre Marroc i 

Espanya: Repressió interna, 

control i vulneracions de drets 

dels migrants 

NOVACT 

El projecte pretén abordar la realitat actual de la immigració entre el Marroc i Espanya, els actors que hi 

intervenen, així com les seves conseqüències i impactes en els drets humans i llibertats d’aquelles 

poblacions més vulnerables, com són els menors i les dones.  

890 Pendiente Mashreq 

Contribución a la protección y 

promoción de los Derechos 

Humanos en la contratación 

pública extremeña 

NOVACT 

El presente proyecto busca a dar herramientas de investigación, sensibilización e incidencia para el 

 

personal de administraciones públicas en Extremadura vinculado a la contratación pública. 

881 Pendiente Pendiente 

Desmuntant el negoci de 

l'ocupació  en les conflictes del 

Sàhara i Palestina” Alternatives i 

resistències des d'una 

ciutadania compromesa “ 

Suds 
El projecte pretén promoure una ciutadania en Barcelona compromesa amb la defensa drets humans i el fi 

de l'ocupació en Palestina i Sàhara Occidental a través de la recerca, sensibilització i incidència política. 

883 Pendiente Pendiente 

Compra pública ètica: recerca, 

seguretat jurídica i coherència 

política 

NOVACT 

 El present projecte té com a objectiu donar continuïtat al procés social que s'està donant per a la 

incorporació de la compra pública ètica per part de les administracions municipals i entén que la compra 

pública és una eina concreta per promoure la justícia global. 

886 Pendiente Pendiente 

La frontera sud externalitzada: 

Vulneracions de drets i 

estratègies d'afrontament. El cas 

del Marroc 

Iridia 
Continuar reforçant la conscienciació de la ciutadania de Barcelona i les accions d'incidència política sobre 

la realitat de la frontera sud, amb la visió des d'origen de les conseqüències de l'externalització 

854 Rechazado Maghreb 
Programa bianual a la ACCD en 

matèria de PMSC - EpD 
NOVACT Programa bianual a la ACCD en matèria de PMSC - EpD 



Projectes de la línia estratègica: 

Prevenir totes les formes d’extremisme violent 

 

Code 
Estado del 

proyecto 
Àrea Título completo en lengua original Breve descripción del proyecto 

735 Activo Mashreq 

Comunitats resilients: Reforçant els 

mitjans de vida, l’educació, i l’

estabilitat social per als refugiats 

sirians i les  poblacions d'acollida 

Comunitats resilients: Reforçant els mitjans de vida, l’educació, i l’estabilitat social per als refugiats sirians i 

les  poblacions d'acollida 

829 Activo Maghreb 
SALAM: prevenir l'extremisme 

violent a Tunísia 

SALAM té com a objectiu promoure els valors democràtics de la pau i la dignitat humana a Tunísia mitjançant 

l'enfortiment de les competències dels actors no estatals en la prevenció de l'extremisme violent (PEV) 

831 Activo Mashreq 

Ponts per l’entesa en la crisi 

mediterrània: reforçant la joventut 

per a la cohesió social 

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en 

Mafraq, Jordania. 

845 Activo Mashreq 

INDICASERE - Programa de la 

ACCD per prevenir els extremismes 

violents a Jordània i Iraq 

Reforç del paper de la societat civil per a la Prevenció de l'Extremisme Violent com un esforç global en 

resposta al conflicte de Síria i els seus efectes a Jordània, Kurditan iraquià i Catalunya. 

850 Activo Europa 

Recerca i diagnòstic sobre les 

causes que generen extremisme 

violent a Catalunya i impacte de les 

polítiques anti-terroristes 

Recerca i diagnòstic sobre les causes que generen extremisme violent a Catalunya i impacte de les polítiques 

anti-terroristes 



852 Activo Mashreq 

Suport de la campaña Casa Nostra, 

Casa Vostra a accions de reforç de 

la cohesió social a Jordània amb 

impacte en població d'acollida i 

població refugiada 

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en 

Mafraq, Jordania. 

864 Activo Europa 
Academy for Peace and 

Development 

To prevent radicalisation of youth in Akhmeta-Pankisi region by creating a community lead system of early 

warning and offering training and ad-hoc measures for the identified cases of risk of radicalisation 

868 Activo Europa OPEV Management Unit 
Reforç de la gestió, coordinació de l'Observatori de Preveció de l'Extremisme Violent (OPEV) a tota la regió 

Euro-mediterrània 

872 Activo Europa 

Gestió del Centre de Recursos de 

Drets Humans de la Oficina de No 

Discriminació de l'Ajuntament de 

Barcelona 

Gestió del Centre de Recursos de Drets Humans de la Oficina de No Discriminació de l'Ajuntament de 

Barcelona 

874 Activo Europa CoordOPEV II 
Reforç de la gestió, coordinació de l'Observatori de Preveció de l'Extremisme Violent (OPEV) a tota la regió 

Euro-mediterrània 

875 Activo Europa OPEV-Nou Barris 
Establecimiento de un diagnóstico participativo sobre las causas, vectores y soluciones para la prevención de 

los extremismos violentos en los distritos de Nou Barris y Ciutat Vella de la ciudad de Barcelona 

889 Activo Europa Youth Exchange on PVE and CVE Youth Exchange Program“COUNTERING VIOLENT EXTREMISM(CV –EX) 

761 Auditoria Europa 
XABACA - Xarxa internacional de 

suport a les creadores àrabs.  

Reforç dels processos d'apoderament de les creadores àrabs com font de transformació social  i 

corresponsabilització dels actors socials catalans per la defensa dels drets humans. 



775 Auditoria Mashreq 
Crisi mediterrània: la joventut, clau 

en la cohesió social 

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en 

Jordania. 

777 Auditoria Europa 

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 

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 

798 Auditoria Europa 

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 

Campanya Euro-mediterrània per a la prevenció de l'extremisme violent en ple respecte dels drets humans i 

les llibertats fonamentals 

801 Auditoria Mashreq 
Crisi mediterrània: la joventut, clau 

en la cohesió social 
Projecte dirigit a fomentar la cohesió social a Jordània entre població refugiada Siriana i comunitats d'acollida. 

821 Auditoria Europa 

Campanya Euro-mediterrània per a 

la prevenció de l'extremisme violent 

en ple respecte dels drets humans i 

les llibertats fonamentals 

Organització de la Conferència de Barcelona per al Pla d'Acció de la societat civil Euro-mediterrània per a la 

prevenció de tots els extremismes violents 

825 Auditoria Europa 

Reforç de mecanismes d’incidència i 

monitoratge de la ciutadania de 

Barcelona  

El projecte XABACA pretén promoure vincles interculturals entre comunitats diverses a través de la creació d’

una xarxa internacional contra la censura de creadores artístiques àrabs i catalanes. L’art permet expressar i 

transformar els reptes 



865 Auditoria Europa 
Youth for a Transparent and Open 

Europe" 

Intercambio entre jóvenes europeos par el diseño de campañas en la lucha contra la corrupción en el marco 

de la UE 

839 Cerrado Maghreb 

Investigación sobre factores y 

vectores del Extremismo Violento en 

Túnez. 

El projecte consisteix en una contractació via assistència tècnica per a la realització de 12 focus groups amb 

joves tunisians i tunisianes sobre la prevenció de l'extremisme violent, la realització d'una cartografia sobre 

les principals iniciatives existents a Tunísia en matèria de CVE i PVE 

877 Pendiente Europa OPEV Europe 

Elaboración de materiales educativos para la prevención de la polarización y la radicalización en centros 

reglados y no reglados, prisiones, así como la realización de un Máster online sobre la prevención de los 

extremismos violentos 

887 Pendiente Europa 
TRMI- The Routes for Mutual 

Integration 

Contributingwith  experiences  developed  under  the  edgesof  solidarity  and  social  inclusion  to shapinga  

policy  on  asylum  and  immigration  which  is just,  cost-effective  therefore  sustainableat EU level 

847 Pendiente Maghreb 

Acción de Prevención del 

Extremismo Violento en la zona 

transfronterera entre Lybia y Túnez 

Projecte en formulació. Esta intervención tiene por objetivo reforzar la cohesión social de la población 

transfronteriza que habita en las regiones de Medenine (Túnez) y Tripolitana (Libia).  

884 Pendiente Maghreb 

SALAM: INTERVENCIÓ PER 

PREVENIR L’EXTREMISME 

VIOLENT A TUNÍSIA 

SALAM té com a objectiu promoure els valors democràtics de pau i dignitat humana a Tunísia mitjançant el 

reforç de les competències dels actors no estatals en la prevenció de l'extremisme violent (PEV). 



828 Rechazado Maghreb 
SALAM: prevenir l'extremisme 

violent a Tunísia 

SALAM té com a objectiu promoure els valors democràtics de la pau i la dignitat humana a Tunísia mitjançant 

l'enfortiment de les competències dels actors no estatals en la prevenció de l'extremisme violent (PEV) 

837 Rechazado Europa 

Proyecto Erasmus + para el 

intercambio de buenas prácticas en 

materia de PVE entre la juventud 

europea 

Proyecto Erasmus + para el intercambio de buenas prácticas en materia de PVE entre la juventud europea 

846 Rechazado Mashreq 

Acción concertada de los actores de 

la cooperación española para 

reforzar la resilliencia comunitaria a 

la expansión de la guerra en Oriente 

Medio 

Component de participació política i bones pràctiques per a la resiliència de comunitats d'acollida i població 

refugiada a Jordània des d'una perspectiva del rol de les autoritats locals. 

851 Rechazado Europa NOTifyHATE Análisis Big Data sobre los extremismos violentos en Europa 

855 Rechazado Europa 
Coordinación del OPEV - 

Secretariado de la Red 
Coordinación del OPEV - Secretariado de la Red 

863 Rechazado Maghreb 
Prevenir los extremismos violentos 

en Túnez 

Aquest projecte volia aconseguir cofinançament pel projecet SALAM finançat per la UE (829). L'objectiu 

d'aquest projecte és reforár la participació de la societat civil tunisiana en la PVE 



869 Rechazado Europa OPEV_Educació Elaboració de materials educatius per treballar la PVE a l'escola 

870 Rechazado Europa OPEV Big Data 
Elaboración de un software para detectar los registros y etnografía de los crímenes de odio en 3 regiones 

europeas, para luego elaborar etnografías y produción de narrativas alternativas 

871 Rechazado Europa OPEV Refugees 

Sharpening  the  capacity  of  civil  society  across  the Mediterranean  and  the  Balkan  routes  in  interposing  

efficaciously and reliably between the dominating manipulative narrative of hatred on migration and the 

publicopinion in Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectes de la línia estratègica: 

Justícia de Gènere 

 

Código 
Estado del 

proyecto 
Àrea Título completo en lengua original Breve descripción del proyecto 

734 Activo Maghreb 
Briser le Tabou - Trencant el Tabú. Acció 

contra la Trata de persones a Tunísia 

Tunísia es un país d'origen, destinació i trànsit per a la tracta de persones pel treball forçat i 

l'explotació en el comerç sexual. Un dels principals reptes en la lluita contra el tràfic consisteix 

en identificar correctament les víctimes d'acord amb la definició del Protocol de Palerm.  

727 Auditoria Mashreq 
Promoció de la participació política de les 

dones i de l'Estat de Dret a Palestina 
Promoció de la participació política de les dones i de l'Estat de Dret a Palestina 

763 Auditoria Maghreb 
LYSISTRATA. Reforçant el rol de les 

dones en l'esfera pública al Marroc 

El projecte Lysistrata: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc té com a 

objectiu millorar l’exercici efectiu del dret de participació política de les dones com a titulars de 

drets al Marroc.  

802 Auditoria Mashreq 

Promovent la cohesió social a través del 

empoderament de les dones i la resiliència 

de les comunitats en risc d´exclusió 

Promovent la cohesió social a través del empoderament de les dones i la resiliència de les 

comunitats en risc d´exclusió 

687 Cerrado Maghreb Jornada Internacional contra l'homofòbia 
Organización del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia en Marruecos que se 

celebró en la casa del Embajador Holandés en Rabat. 

718 Cerrado Maghreb 
Kaynine: Els drets els guanyarem fent 

escoltar les nostres veus! 

Aquesta intervenció vol reforçar la visibilitat, protecció, defensa i l'exercici actiu dels drets de 

les persones discriminades per la seva orientació sexual i/o identitat de génere al Marroc, 

promovent la inclusió de la comunitat LGTBI com a subjecte de dret dins la societat 

marroquina.  



827 Rechazado Maghreb 
Kaynine: Els drets els guanyarem fent 

escoltar les nostres veus! 
Suport a campanya LGBTI a Tunísia 

857 Rechazado Maghreb 
Fomentar la participación política de la 

mujer en el Sáhara Occidental 

Aquesta intervenció té per objectiu reforçar el paper de les dones en la lluita noviolenta del 

poble saharaui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectes de la línia estratègica: 

Donar suport a estratègies de transformació noviolenta de conflictes 
 

Code 
Estado del 

proyecto 
Àrea 

Título completo en lengua 

original 
Breve descripción del proyecto 

759 Activo Europa Donación La Raíz Donación la raíz 

783 Activo Lab 
Del Raval al Món: Defensant 

drets, transformants realitats 

vol contribuir  a  una disminució de les desigualtats que generen el sistema heteropatriarcal, el sistema 

econòmic i de   consum   actuals,   i   lespersecucions   de   les   llibertats   democràtiques,   a   través   de l’

apoderament d’una ciutadania que sigui capaç de generar canvis estructurals 

830 Activo Mashreq 

Enfortint la construcció de pau 

i la resposta de la noviolència 

a les organizacions i les 

autoritats locals a les 

vulneracions dels drets civils i 

polítics de la localitat d'Al-

Walajah 

Empoderament i protecció de defensores i defensors de drets humans a Palestina a través del reforç de 

capacitats, suport legal i incidència internacional. 

836 Activo Europa 
Reclaiming civic space in 

Spain 

The purpose of this grant is defending civil and political rights in Spain through increasing capacities and 

resources for CSOs, activists and social movements and advocating to abolish public security laws which are 

violating HRs in social protest’s contexts 



842 Activo Mashreq 

Construcción de paz y no 

violencia: defensoras y 

defensores de DD.HH. en 

acción. 

Empoderament i protecció de defensores i defensores de drets humans a Palestina amb especial enfocament 

de gènere i amb un reforç de capacitats en protecció digital a través de capcitacions, monitoreig de violacions 

de DDHH i incidència internacional. 

858 Activo Europa 

Quotidianitats i vulneracions 

de drets, als murs d'Europa i 

Espanya. Exposició i taller 

Fomentar l'eliminació de qualsevol tipus de prejudici i discriminació envers les persones refugiades i migrants, 

generant processos d’empatia sobre les diferents situacions que viuen, a través del coneixement, la reflexió col

·lectiva i el contacte directe amb els contextos i quotidianitats que comporta el trànsit migratori.  

894 Activo Europa 

Proposta d’accions dirigides a 

promoure el coneixement, 

monitoreig i denúncia de les 

violacions de drets civils i 

polítics a Catalunya en el 

marc de Nacions Unides. 

Proposta d’accions dirigides a promoure el coneixement, monitoreig i denúncia de les violacions de drets civils i 

polítics a Catalunya en el marc de Nacions Unides.Presentada per:. 

689 Auditoria Mashreq 

Millorar la protecció de 

persones protegides a Gaza i 

Cisjordània a través de 

l'enfortiment de mecanismes 

d'implementació del DIH 

Projecte de protecció i defensa dels Drets de les persones que defensen Drets Humans a la Franja de Gaza, 

Palestina. 

691 Auditoria Maghreb 

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 

El projecte KHOTWA: Promovent la integració regional del Maghreb té per objectiu promoure la participació de 

la societat civil de Mauritània, Marroc, Algèria i Tunísia en la integració regional del Nord d’Àfrica, liderat per la 

Unió del Magrib Àrab (UMA). 



719 Auditoria Europa 

Defensar a qui Defensa – 

Recolzament a les defensores 

de drets humans per incidir en 

les polítiques de seguretat 

humana de Catalunya 

Millorar la Seguretat Humana i l’Estat de Dret a Catalunya des de el respecte dels drets humans i el 

coneixement de les causes estructurals de la violència i els conflictes internacionals, reforçant les capacitats i 

eines d’anàlisi, recerca, coordinació i comunicació de la Coalició “Defensar a qui Defensa” 

737 Auditoria Mashreq 

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 

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 

795 Auditoria Europa 

Conferència,  exposició  i  

taller  per  construir  ponts  i  

acollir  a  la població refugiada 

a Catalunya 

Fer  partícip  a  la  ciutadania  de  les  realitats  de  les personesrefugiades  i  alhorareforçar l’apoderament  per  

promoure  la  reflexió sobre  la  necessitat  de revisar  i construir  fronteresque  respectinels  drets humans dels 

migrants i refugiades 

817 Auditoria Maghreb 

Creació de la Xarxa LAONF 

per la transformació 

noviolenta del conflicte i el 

respecte dels drets humans al 

Sàhara Occidental 

El projecte pretén impulsar el procés de pau i la defensa dels drets humans en el conflicte del Sàhara 

Occidental  

818 Auditoria Maghreb 

Creació de la Xarxa LAONF 

per la transformació 

noviolenta del conflicte i el 

respecte dels drets humans al 

Sàhara Occidental 

El projecte pretén impulsar el procés de pau i la defensa dels drets humans en el conflicte del Sàhara 

Occidental  



822 Auditoria Europa 

Eradiquem la discriminació 

vers les persones migrants i 

refugiades que provenen de 

les fronteres del sud 

Fomentar el coneixement de la realitat de les persones refugiades que han viscut situacions de vulneració i 

vulnerabilitat 

823 Auditoria Europa 

Xarxa D'Observadores de 

Vulneració de Drets en 

Contect de Protesta 

Aquest projecteté l’objectiu de crear una xarxa de persones formades per a actuar com a observadores de 

vulneracions de drets civilsen context de manifestació i acciópopular a la ciutat de Barcelona. 

717 Cerrado Mashreq 

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 

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 

781 Cerrado Europa 

Frontera Sud: Reconstrucció 

del model de fronteres basat 

en el respecte als drets 

humans 

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, elrestabliment de la legalitat 

internacional a la Frontera Sudal'Estat espanyoli redefinirel model de les fronteres europees 

826 Pendiente Europa 

Formació sobre drets humans 

i noviolencia adreçada a 

personal de l'ajuntament. 

Formació sobre drets humans i noviolencia adreçada a personal de l'ajuntament. 

878 Pendiente Europa 
European civil society action 

for the right to protest 

Coordinació, intercanvi d’informació i millora de capacitats i recursos entre 5 països europeus (Catalunya, 

Alemanya, França, Hongria i Polònia) per promoure el respecte dels drets humans,  sobretot enfocant-se en la 

importància del dret a la manifestació, llibertat d’expressió i associació.  



880 Pendiente Mashreq 

Ahed: protecció integral i 

llibertat d’expressió de DDH a 

Palestina 

La present proposta pretén precisament contribuir a la protecció de l’espai de persones i organitzacions de 

defensa dels Drets Humans i la noviolència des d’una perspectiva de gènere i amb un focus especial a la 

llibertat d’expressió i a la protecció digital. 

891 Pendiente Mashreq 

Defensoras de Derechos 

Humanos en Acción: 

transformación a través de la 

noviolencia 

El proyecto pretende dar continuidad en el apoyo a mujeres defensoras de derechos humanos a través del 

apoyo legal y psicosocial así con componentes de investigación e incidencia. 

806 Rechazado Europa 

Campaña para recuperar los 

fondos robados por 

régimenes corruptos previos a 

las primaveras árabes 

Campaña para recuperar los fondos robados por régimenes corruptos previos a las primaveras árabes 

824 Rechazado Europa Crossroad Ukraine Apoyo a movimiento de resistencia noviolenta en Ucrania 

832 Rechazado Mashreq 

Nonviolent Alternative in 

Action: To reinforce the 

effective inclusion of a 

Peacebuilding approach to 

engage for a lasting and just 

peace, both at decision 

makers and grassroots level 

Reforç de l'enfocament de construcció de pau a Palestina a través de la promoció de la noviolència com a eina 

clau a les comunitats de base i actors rellevants en la presa de decisions polítiques. 

834 Rechazado Europa Alternatives Noviolentes Promoció d'alternatives noviolentes 

838 Rechazado Maghreb LAONF 3 Suport a la resistència noviolenta al Sahara Occidental 



840 Rechazado Mashreq 

Palestinian Exchange for 

Research and Innovation in 

the Study of Conflict and 

Peace (PERISCOPE) 

Projecte d'intercanvi d'investigadors sobre noviolència a Palestina. 

843 Rechazado Mashreq 

Promoting accountability and 

enhacing capacities of Human 

Right Defenders in the OPT 

Protecció de defensores de drets humans a Palestina. 

859 Rechazado Europa 

Frontera Sud: Cap al 

restabliment de la legalitat i el 

respecte dels DDHH 

Fomentar l'eliminació de qualsevol tipus de prejudici i discriminació envers les persones refugiades i migrants, 

generant processos d’empatia sobre les diferents situacions que viuen, a través del coneixement, la reflexió col

·lectiva i el contacte directe amb els contextos i quotidianitats que comporta el trànsit migratori.  

861 Rechazado Mashreq 

Apoyo a Defensores de 

Derechos Humanos en 

Palestina 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 1) Formación de defensores/as de DDHH, autoridades 

locales y sociedad civil, 2) Apoyo legal a defensores/as de DDHH y autoridades locales. 

876 Rechazado Europa Frontera Sud districtes 

Treballar per la divulgació, sensibilització i apoderament sobre les diferents realitats migratòries de la població 

migrant i refugiada provinent de les fronteres sud de l’Estat espanyol generant coneixement sobre la població 

de contextos culturals diversos present a la ciutat de Barcelona 

 

 

 

 



Projectes de la línia estratègica: 

Construir Democràcies 

 

Code 
Estado del 

proyecto 
Àrea Título completo en lengua original Breve descripción del proyecto 

771 Activo Maghreb 
BARRALAMAN - Intervention pour renforcer 

l'espace médiatic inclusif, pluraliste en Tunisie 

El projecte Bar-Al-Aman té com a objectiu millorar la contribució dels agents mediàtics a la consolidació d'un 

espai públic tunisià ben informat, inclusiu i plural, a través de l'enfortiment de la modernització i 

professionalitat del sector de mitjans de comunicació tunisians. 

808 Activo Lab 

BMINCOME. Combining guaranteed minimum 

income and active social policies in deprived 

urban areas of Barcelona. 

Impuls d'un ecosistema d’innovació per a combatre la pobresa a l’Eix Besòs tot posant en marxa una moneda 

ciutadana per afavorir la inclusió social i generar noves formes de co-creació i interrelació entre els serveis, la 

comunitat i els actors locals en dit territori. 

888 Activo Lab 
Apoyo en la comunicación de la 18 jornadas 

OIDP 
Diseño e implementación plan comunicación en participación para dinamizar jornadas interncionales OIDP 

S758 Activo Lab 
Servei de particicpació per a dinamitzar 

sessions per definir Pla urbanístic Sefanitro 
Servei de particicpació per a dinamitzar sessions per definir Pla urbanístic Sefanitro 

S762 Activo Lab 
Assessorament i Dinamització sessions 

participatives per definir el nou PGOU Getxo 
Assessorament i Dinamització sessions participatives per definir el nou PGOU Getxo 

617 Auditoria Maghreb 

Consolidar: Intervención para reforzar la 

participación de la sociedad civil en la 

consolidación de los procesos de reforma 

democrática en Marruecos 

Esta intervención pretende reforzar las capacidades de la sociedad civil marroquí para contribuir a los 

procesos de reflexión, diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas conforme a las disposiciones de la 

nueva Constitución Marroquí. 

629 Auditoria Europa 
Framework Contract 8 of the European Union - 

Human Rights and democracy 

Este proyecto supone el estar incluídos dentro de una lista corta de posibles implementadores de licitaciones 

públicas de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos y de Gobernabilidad. Es un proyecto que 

implementamos en convenio con la SL de Barcelona, Ideaborn. 



681 Auditoria Maghreb 

Salut Comunitària: Mobilitzant els actius de 

salut al Marroc per millorar la garantia al Dret a 

la Salut. 

Proyecto de participación ciudadana dirigido a la coproducción de políticas de salud en el Norte de Marruecos 

y lanzar una campaña social dirigida a impulsar una sanidad pública universal en Marruecos. 

856 Auditoria Lab 
Servei d'elaboració del Pla director de 

cooperació Vic 2017-2020 

Elaboració del pla director de cooperació de Vic a través d'un procés participatiu amb l'equip de govern, el 

consell de cooperació i la ciutadania. 

755 Cerrado Lab Cercles ciutadans per a la promoció de drets 

El projecte pretén mobilitzar el compromís dels barcelonins i barcelonines vers aquest problema a través de l’

apoderament polític i reforç de les capacitats de 40 joves d‘entre 20 i 35 anys per la promoció de projectes d’

intervenció social. 

799 Cerrado Europa 

Programa del Servei d'Ocupació de Catalunya 

per fomentar la contractació juvenil de 

persones sense feina que no estiguin cursant 

estudis. Convocatòria 2016 

Programa del Servei d'Ocupació de Catalunya per fomentar la contractació juvenil de persones sense feina 

que no estiguin cursant estudis. Convocatòria 2016 

810 Cerrado Europa 
Apoyo a la ACCD para gestionar un 

Framework Contract en el lote de evaluaciones 
Apoyo a la ACCD para gestionar un Framework Contract en el lote de evaluaciones 

S761 Pendiente Lab 

Servei de particicpació per a dinamitzar 

sessions per definir el Pla Estratègic 

Participació Cerdanyola Vallès 

Servei de particicpació per a dinamitzar sessions per definir el Pla Estratègic Participació Cerdanyola Vallès 

S763 Pendiente Lab 
Assessorament i Dinamització sessions 

participatives per definir el nou PGOU PAsaia 
Assessorament i Dinamització sessions participatives per definir el nou PGOU PAsaia 

S764 Pendiente Lab 
Servei de particicpació per a dinamitzar 

sessions per definir el Pla MObilitat AMB 
Servei de particicpació per a dinamitzar sessions per definir el Pla MObilitat AMB 

S766 Pendiente Lab Dinamització sessió CADS Dinamització sessió CADS 

S767 Pendiente Lab 

Dinamització participativa per a implementar 

actuacions urbanístiques al barri de Calero de 

Barakaldo 

Dinamització participativa per a implementar actuacions urbanístiques al barri de Calero de Barakaldo 

S768 Pendiente Lab 
Servei per la dinamització del pressupost 

participatiu per al municipi La Riba 
Servei per la dinamització del pressupost participatiu per al municipi La Riba 



792 Rechazado Europa 
Contribuir a una estrategia de construcción de 

Paz en Filipinas 
Contribuir a una estrategia de construcción de Paz en Filipinas 

867 Rechazado Europa 

Programa del Servei d'Ocupació de Catalunya 

per fomentar la contractació juvenil de 

persones sense feina que no estiguin cursant 

estudis. Convocatòria 2017 

Programa del Servei d'Ocupació de Catalunya per fomentar la contractació juvenil de persones sense feina 

que no estiguin cursant estudis. Convocatòria 2017 

873 Rechazado Maghreb 

Au-delà des murs: Intervention pour assurer 

l'accès à des procès équitables et à une 

réhabilitation effective des détenu-e-s 

 

Més enllà dels murs pretén millorar les condicions de vida dels detinguts a Tunísia, augmentant la participació 

de les OSC en la reforma del sistema penal i penitenciari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


