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La noviolència
com mitjà per a la
transformació social
NOVACT, un any més, informa de com l’enfoc noviolent pot aportar un valor afegit fonamental al
treball de construcció de la pau en molts dels conflictes contemporanis de la regió Euro-mediterrània,
i molt sovint infravalorats, tot i que els seus efectes son evidents en els desplaçaments forçosos i
en l’augment del número de persones refugiades i migrants, així com la incapacitat dels nostres
governs per crear vies segures en les rutes migratòries i en la protecció dels drets d’aquestes
persones.
I ho fem a través d’una Memòria d’Activitats plena de demostracions pràctiques: projectes de
cooperació i accions de solidaritat entre organitzacions de les dues riberes del Mediterrani.
En aquesta Memòria d’Activitats del 2018, podem comprovar no únicament el treball d’anàlisis i
estratègies per a la transformació de conflictes a través de la noviolència, sinó també els efectes
d’aquest recolzament en polítiques públiques i en el reconeixement del valor de l’estratègia d’acció
noviolenta que NOVACT aporta amb el seu recolzament a accions, estratègies i formacions, de
forma imparcial, en el camp d’actuació.
En molts pocs anys NOVACT s’ha posicionat com una organització de referència, amb recolzament
i seguiment d’estratègies d’acció noviolenta a la regió Euro-Mediterrània. Des de el darrer any
ha incrementat el seu equip humà i els seus recursos econòmics; treballa internament per dotar
l’organització amb plans i protocols que estiguin sempre actualitzats, i que permetin dotar de
coherència la seva organització interna amb la seva acció externa; i la seva representació institucional
es reforça amb activistes noviolents i lluitadors per la pau de dos generacions que comparteixen el
desenvolupament del concepte d’“innovació i transformació social a través de l’acció noviolenta”.
Espero que la lectura d’aquesta Memòria d’Activitats sigui tan inspiradora per als i les que ens
coneixen como per als i les que s’apropen per primera vegada... ja que proposa una transició
noviolenta concreta, aplicada i diversificada, i en contínua evolució, cap a nous paradigmes i cap
a la recerca de solucions per a “un món millor”.
NOVAT es un espai obert per a la ciutadania que persegueix la llibertat, la justícia i els drets
humans, per això esperem les vostres contribucions, idees, preguntes i col·laboracions per reforçar
el moviment per la pau en general i una base social no violenta en particular.
Bona lectura!

Simonetta Costanzo Pittaluga
Presidenta NOVACT
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Sobre
NOVACT
NOVACT, Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, es una entitat que promou processos de
transformació cap a societats basades en els drets humans, la justícia i la democràcia a la regió EuroMediterrània. Durant més de 15 anys ens hem dedicat a la recerca, la incidència i la cooperació
internacional i hem contribuït a generar ponts entre moviments socials, acadèmia i institucions. NOVACT
va nèixer al 1999 amb el nom de NOVA, Centre per a la Innovació Social, impulsat 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 a 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, va canviar el seu nom al 2016 per convertir-se en NOVACT un Institut
interdisciplinari 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 recerca-acció i en el pensament crític.
Davant els reptes actuals a la regió Euro-Mediterrània, NOVACT manté el seu convenciment que és
imprescindible l’existència d’una organització que promou l’adopció de la noviolència per fer front als
desafiaments de la regió. Així ho reflexa la seva trajectòria i la implementación de la seva feina en el dia
a dia.
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La nostra visió
Contribuir des de la regió Euro-Mediterrània al desenvolupament de societats lliures d’injustícia i de
violència en totes les seves dimensions, basades en els drets humans, l’equitat i la cultura de pau.
La nostra visió es concreta en la promoció de valors i estratègies noviolentes per fer front als reptes del
nostre present i contribuir a la transformació social per construir un món més pacífic i just.

Com ho fem possible?
1. Recolzant 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 defensores i defensors de drets humans.
2. Difonent 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. Desenvolupant cursos universitaris, programes i materials educatius per promoure l’acció
noviolenta.
4. Analitzant 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. Recolzant 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. Fent incidència 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. Innovant i desenvolupament nous instruments que consolidin l’estratègia de la noviolència i
aprofundeixin el caràcter democràtic de les nostres societats.
8. Promovent l’enfocament feminista i l’equitat de gènere.
9. Promovent els valors de la tolerància i la no-discriminació per origen ètnic, gènere, orientació
sexual, religió i ideologia política entre les societats del Mediterrani.
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Valors i ideari polític
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 non per a la resolució de qualsevol conflicte. Aquesta visió engloba 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.
Per estructurar aquest ideari, NOVACT aposta per organitzar-se a través dels següents valors:
1. Apostar per “ser el canvi que volem promoure”. Considerem que tota proposta que realitzem
per a les societats on treballem, ha de ser prèviament promoguda dins de l’organització i a nivell
personal pels membres de NOVACT.
2. Promoure una organització guiada per la participació del seu equip i dels seus membres en la
presa de decisions dins de NOVACT. Ens volem horitzontals i transparents.
3. Guiar-se pels valors en els quals es fonamenten els drets humans, l’internacionalisme, la
solidaritat i els feminismes.
4. Apostar per una acció políticament compromesa amb els drets humans però independent de
partits i institucions.
5. Actuar solament sota demanda de tercers per ser una eina útil al servei de moviments socials,
OSCs, institucions acadèmiques o polítiques que treballen al servei de l’aprofundiment
democràtic, la promoció dels drets humans i la construcció de pau.
6. Construir una societat lliure de racisme, discriminació, feixisme i els estigmes socials que
perverteixen els valors d’una societat que es vol democràtica.
7. Realitzar les seves intervencions en estreta col·laboració amb la societat civil local i des dels
principis de compromís mutu, coresponsabilitat, participació i igualtat.
8. Promoure un model de cooperació horitzontal que no generi noves dependències, que consolidi i
reforci els processos de canvi autònom i sostenible.
9. Treballar en col·laboració amb organitzacions locals, que promogui la participació i la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
10. Assumir els principis de coherència, transparència, rendició de comptes, complementarietat,
eficàcia, eficiència de l’ajuda, així com la resta dels estàndards i principis acceptats pel conjunt
d’organitzacions i agents del nostre entorn.
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Els comptes
de 2018
Els ingressos totals de NOVACT durant el 2018 han estat de 2.095.838,44€. El que representa un
increment de la xifra de negoci, respecte a l’any anterior, del 70%. Els ingressos rebuts per part
d’entitats públiques són el 84% del total, i estan associats als projectes que implementem. Això suposa
un increment de l’aplicació de subvencions del 64%, en relació al 2017. La facturació ha augmentat
aquest any un 88%.
Els comptes del 2018 s’han caracteritzat per un increment en l’immobilitzat a causa de les inversions
fetes en les noves oficines, sobretot a la seu central de Barcelona. A més, hem tingut uns beneficis de
41.631,85€, que han ajudat a reduir el deute històric de l’entitat en un 86%.

Resum Balanç Situació 2018
Actiu
A. Actiu no corrent

101.007,54

I. Immobilitzat intangible

1.900,05

II. Immobilitzat material

47.035,19

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
V. Inversions financeres a llarg termini

B. Actiu corrent
II. Existències
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
V. Inversions financeres a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Total actiu (A+B)

43.677,16IV.
8.395,14

3.436.617,59
10.854,89
2.506.259,00
29.794,98
889.708,72

3.537.625,13

Patrimoni net i passiu
A. Patrimoni net

3.418.186,55

A-1. Fons propis

(-) 6.545,28

V. Resultats d’exercicis anteriors

(-) 48.177,13

VII. Resultat de l’exercici
A-3. Subvencions, donacions i llegats rebuts

C. Passiu corrent

41.631,85
3.424.731,83

119.438,58

III. Deutes a curt termini

15.619,55

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

90.383,36

VI. Periodificacions a curt termini

13.435,67

Total patrimoni net i passiu

3.537.625,13
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D’on provenen els nostres ingressos?
Ingresos totals:

1%
11.594.03 €

Socis i
donants

15%
316.927,10 €

Fons
privats

84%
1.766.523,98 €

Fons
públics

Ingresos de fons públics:
19,4%
310.150,73 €

13,6%

Generalidad
de Catalunya

217.340,60 €

Comunidad Autónoma
de Extremadura
0,5%
7.434,19 €

41,0%

Área Metropolitana
de Barcelona

655.155,41 €

Comisión Europea.
EuropeAid.

23,0%
367.984,78 €

Ayuntamiento
de Barcelona
0,7%
11.487,88 €

Diputación
de Barcelona

1,7%

27.722,00 €

Fondo Catalán
de Cooperación
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Projectes actius durant el 2018
que han rebut més finançament:

Projecte

Finançament
al 2018

Donant

Àrea de
treball

Línies estratègiques

(Cod. 829) SALAM. Prevenir l’extremisme
violent a Tunísia: un enfocament basat en
els Drets Humans i la consolidació de la
pau.

335.498,41 €

Comissió Europea.
Europeaid

Maghreb

LE2. Prevenir els
Extremismes Violents
(PEV)

(Cod. 808) B-MINCOME: Combinant
l’ingrés mínim garantit i les polítiques
socials actives, en zones urbanes
desfavorides de Barcelona.

250.621,69 €

Comissió Europea.
Europeaid

LAB

LE5. Construir
Democràcies (CD)

(Cod. 845) INDICASERE: Incidència,
diagnòstic, capacitació, sensibilització i
resiliència de les comunitats sirianes a
Jordània, Kurdistan i Catalunya.

201.930,37 €

ACCD (Agència Catalana
de Cooperació al
Mashreq
Desenvolupament)

LE2. Prevenir els
Extremismes Violents
(PEV)

(Cod. 842) Construcció de pau i
noviolència: defensores i defensores de
Drets Humans en acció.

198.655,38 €

AEXCID (Agència
Extremenya de
Cooperació i
Desenvolupament)

Mashreq

LE3. Fomentar la Justícia
de Gènere (JG)

(Cod. 912) SPEAR. Creació d’una escola
d’educació popular a la regió àrab.

142.273,75 €

Justice and Education
Fund

Maghreb

LE4. Recolzar estratègies
de resistència civil
noviolenta (RCNV)

(836 Cod.) Reclamació de l’espai públic a
Espanya. Reforçant les capacitats, recursos
102.765,31 €
i estratègies dels actors de la societat civil
per defensar els drets civils i polítics.

Open Society Initiative
for Europe (OSIFE)

Europa

LE4. Recolzar estratègies
de resistència civil
noviolenta (RCNV)

(Cod. 771) Barr-al-aman: Intervenció per
consolidar el paper d’actors mediàtics i els
interlocutors socials en la construcció d’un
espai públic tunisià plural i inclusiu.

103.871,49 €

Comissió Europea.
Europeaid

Maghreb

LE5. Construir
Democràcies (CD)

(Cod. 830) Enfortir la construcció de la
pau i la resposta noviolenta de les OSC i
les autoritats locals a les vulneracions dels
drets civils i polítics, a la localitat d’Al
Walajah, a l’àrea C dels Territoris Ocupats
de Palestina.

61.104,94 €

Ajuntament de
Barcelona

Mashreq

LE4. Recolzar estratègies
de resistència civil
noviolenta (RCNV)

(Cod. 780) Stop Corporate War: Reforç de
la recerca, mobilització social i incidència
política de la ciutadania de Barcelona
i internacional per prevenir les guerres
modernes.

52.040,23 €

Ajuntament de
Barcelona

Maghreb

LE1. Controlar la
privatització de la guerra i
de la seguretat (CGS)

(Cod. 833) Compra pública ètica, una
estratègia per la defensa de la sobirania
nacional.

48.100,35 €

Ajuntament de
Barcelona

Mashreq

LE1. Controlar la
privatització de la guerra i
de la seguretat (CGS)
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Què hem aconseguit
durant el 2018?
Durant el 2018 NOVACT s’ha redefinit com un institut amb vocació internacional dedicat a l’estudi i la
promoció de l’Acció Noviolenta, finalitzant així un procés de reconversió iniciat el 2016.
Durant aquest any hem establert un pla estratègic plantejat fins al 2021, que ha permès centrar la nostra
acció en 3 àrees geogràfiques a la regió Euro-Mediterrània (Europa, Maghreb i Mashreq) i agrupar els
objectius externs de l’entitat en 5 línies estratègiques vinculades amb els nostres valors i el nostre ideari
polític.
El 2018 ha estat un any marcat per assoliments i reptes diversos que han portat a NOVACT a consolidar
la seva presència a la zona Europa, Mashreq i Maghreb amb noves oficines i apostar per equips locals,
que aporten un valor afegir al treball que realitzem en cada context.
Hem consolidat també la nostra forma de treball horitzontal i transversal, per sumar esforços que ens
ajuden a seguir impulsant una transformació social basada en l’acció noviolenta i en la lluita per la
Justícia Global.
Això s’ha traduït en un increment del nivell d’incidència en matèria de Prevenció dels Extremismes
Violents, més enllà del securitarisme i el jihadisme, implicant actors clau de la societat civil, i en
consolidar el nostre suport a estratègies de resistència civil noviolenta, en totes les regions en les quals
treballem. A més, l’ús de la moneda ciutadana REC, com a eina de cohesió social, s’ha consolidat en
diferents barris de la ciutat de Barcelona, reforçat així el paper de NOVACT com entitat impulsora i
gestora d’aquesta iniciativa i enfortint la concepció de la Justícia Econòmica com un dels principals pilars
de la Justícia Global.
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Projectes

53 projectes

durant el 2018.
Durant el 2018 els projectes de NOVACT han ajudat a contribuir a la transformació de les
estructures polítiques, econòmiques i socials a la regió Euro-mediterrània, a través de la
noviolència, denunciant situacions d’injustícia i construint alternatives.
Per assumir aquests objectius, NOVACT s’adapta constantment als nous desafiaments dels
entorns on treballa i estructura els seus projectes en 5 línies estratègiques transversals a
l’orientació i priorització geogràfica i estratègica de l’organització.

Línies estratègiques de NOVACT
------

LE1. Controlar la privatització de la guerra i de la seguretat (CGS).
LE2. Prevenir els extremismes violents (PEV).
LE3. Fomentar la justícia de gènere (JG).
LE4. Recolzar estratègies de resistència civil noviolenta (RCNV).
LE5. Construir democràcies (CD).

Àrees de treball
-----

Àrea Europa.
Àrea Maghreb.
Àrea Mashreq.
Àrea Lab.
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Projectes per àrees de treball:
15%
Àrea
Lab

34%
Àrea
Euopa

24%
Àrea
Maghreb

26%
Àrea
Mashreq

Projectes per línies estratègiques:
22%
LE5. Construir
Democràcies
(CD)

23%
LE1. Controlar la
privatització de
la guerra i de la
seguretat (CGS)

22%
LE4. Recolzar
estratègies de
Resistència Civil
Noviolenta (RCNV)

2%

31%
LE2. Prevenir
els Extremismes
Violents (PEV)

LE3. Fomentar
la Justícia de
Gènere (JG)
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Àrea
Europa

El treball de NOVACT a l’àrea Europa, es concentra en la incidència política i en visibilitzar
les males pràctiques de l’Estat espanyol i black out mediàtic actual al voltant de situacions
de vulneració dels drets fonamentals. A més de reforçar altres aspectes de l’educació per a la
Justícia Global com la formació i la sensibilització, i la incidència política recolzada en una
intensa tasca de documentació sobre terreny i recerca aplicada.
El context actual d’Europa, Espanya i Catalunya està marcat per una creixent securitització de
les nostres societats per donar resposta als reptes del segle XXI. Aquesta pràctica s’està traduint
en dramàtiques violacions de drets humans i de l’increment de la vulnerabilitat i el sofriment de
les poblacions. Per així des de l’àrea Europa, NOVACT treballa també per evitar la privatització
de la guerra i la seguretat; la prevenció dels extremismes violents; el suport d’estratègies de
resistència civil; i el foment de la justícia de gènere a la regió.
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Àrea Europa:
Projectes per línies estratègiques

28%
LE4. RCNV

0%
LE3. JG
LE5. CD

28%
LE1. CGS

44%
LE2. PEV
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Projectes Àrea Europa > LE1. Controlar la privatització de la guerra i la
seguretat (CGS) >

779
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Servei Internacional de Catalunya
(SCI).
Nexes Interculturals de Joves Per
Europa.

Títol del projecte

Sector

MILLORA DELS PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA A TRAVES DE CRITERIS ÈTICS I DE
RESPECTE DELS DRETS HUMANS PER PROMOURE
LA COHERÈNCIA DE LES POLÍTIQUES DEL GOVERN
LOCAL I EL CONSUM RESPONSABLE DE LA
CIUTADANIA DE BARCELONA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, igualtat de gènere, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de la acción

61.778,92 €

Funció

Donant de l’acció

Cobeneficiari

Ajuntament de
Barcelona.
Fons Català
de Cooperació .

Import finançament

48.741,51 €

Dates

Del 01/12/2016
al 28/02/2018

5.200,00 €

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al respecte dels Drets Humans (DDHH) per part
de les empreses transnacionals a través del consum
responsable de les institucions públiques i la ciutadania
global.

R1. Mobilitzada la ciutadania i l’opinió pública entorn a la
importància del consum responsable per tal d’afavorir els
compromisos dels responsables polítics.

Els objectius específics consisteixen en:
- Millorar els processos de contractació pública a
través de la incorporació de criteris ètics i de
respecte dels DDHH de l'Ajuntament de
Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, per promoure la coherència de
polítiques i el consum responsable de la
ciutadania.
- Reforçar les eines de les administracions per
incorporar aquests criteris.
- Millorar la informació de les Administracions sobre
les bones i males pràctiques de les empreses en
la seva acció exterior.
- Posar en valor l’exercici de coherència de les
polítiques de l’Administració i promoure la
conscienciació de la ciutadania sobre el consum
responsable.

R2. Reforçats els arguments a favor de millorar els processos
de contractació pública gràcies a anàlisis rigorosos i legals.
R3. Canviats els hàbits de la ciutadania sobre la importància
del consum responsable.
R4. Relacionat el consum responsable diari amb el respecte
als DDHH als països del Sud.
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Projectes Àrea Europa > LE1. Controlar la privatització de la guerra i la
seguretat (CGS) >

835
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Irídia, Centre per la Defensa dels
Drets Humans.
Associació Fotomovimiento

Títol del projecte

Sector

MESURES PER AVANÇAR CAP EL RESTABLIMENT DE
LA LEGALITAT A LA FRONTERA SUD

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals, pau i seguretat.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Cost de l’acció

Funció

Donant de l’acció

Espanya

64.830,00 €

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

Objectius principals i específics

Contribuir al respecte dels Drets Humans (DDHH) 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, així com en la
implementació real de vies legals i segures per migrar.
Els objectius específics consisteixen en:
- Promoure la conscienciació i l’apoderament de la
ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica de
les persones refugiades i migrants a la frontera sud,
a través de generar espais de trobada, reflexió i
sensibilització i alhora promoure processos
d’incidència política amb impacte per actuar de
forma efectiva en el restabliment de la legalitat a la
Frontera Sud.
- Reforçar a Barcelona com a ciutat compromesa
amb el respecte dels DDHH de les persones
refugiades i la restitució de la legalitat en les
fronteres, d’acord amb els esforços que s’estan
realitzant des de l’Ajuntament de Barcelona i la
societat civil.

Import finançament

45.230,00 €

Dates

Del 01/11/2017
al 31/10/2018

Resultats

R1. Consensuada una proposta de política pública per
redefinir el model de frontera sud a partir de la realització
d’un informe de recerca sobre la situació de vulneració
sistemàtica de drets humans a la frontera sud. Tant el
resultat de la investigació com les propostes de canvi en
polítiques públiques en matèria de garantia de drets de les
persones migrants, presentades a grups polítics del
Parlament i el Congrés dels Diputats.
R2. Sensibilitzada la ciutadania catalana sobre les causes i
pràctiques que l’Estat duu a terme davant les entrades per
via marítima i les vulneracions de drets durant els processos
d’acollida i devolució, i reforçat el seu apoderament sobre el
respecte als DDHH de les persones refugiades i migrants, a
través dels programes formatius adreçat a joves alumnes i
d’accions de sensibilització a diferents barris i espais de la
ciutat.
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844
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Transnational Institute (TNI).
Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E).
Centro Filipino de Barcelona.

Títol del projecte

Sector

HACIA EL TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES
(TPP) SOBRE LES VIOLACIONS AMB IMPUNITAT
DELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES
MIGRANTS I REFUGIADES

Drets humans i governança democràtica: societat civil, Drets
Humans, autoritats locals.
Desenvolupament Humà: inclusió social, protecció social.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.

30.000,00 €

Del 01/10/2017 al
30/09/2018

Europa

Cost de la acción

64.398,56 €

Objectius principals i específics

Resultats

Generar mecanismes d’accés a la justícia davant la
violació dels Drets Humans (DDHH) de les persones
migrants a Europa considerant tot el conjunt de la ruta
migratòria.

R1. Determinats de forma rigorosa, escoltats i visibilitzats els
casos de violacions dels drets de les persones migrants i
refugiades en els diferents contextos del conjunt de la ruta
migratòria: espais d’expulsió (països d’origen); espais de
viatge (incloent-hi l’arribada a les fronteres europees) i espais
de residència dins els països receptors; així com en 3
dimensions: les necropolítiques, els espais sense drets i les
desaparicions.

L’objectiu específic consisteix en identificar i jutjar la
cadena de coresponsabilitat en tota la ruta migratòria que
implica la violació dels DDHH de les persones migrants,
buscant de manera urgent accedir a la justícia, a través
d’una sessió al Tribunal Permanent dels pobles (TPP)
centrada en els eixos: Gènere, Menors i Frontera Sud .

R2. Analitzades conjuntament les causes profundes (incloent
els acords de comerç i inversions, l’extractivisme en l’àmbit
global i la cadena global de producció) dels desplaçaments
forçats de persones migrants i refugiades.
R3. Determinades les responsabilitats dels governs, inclosa la
Unió Europea i altres organismes oficials europeus.
R4. Definit el rol de les corporacions en la cadena de
producció global i en el règim de fronteres.
R5. Registrades les propostes de les comunitats de persones
migrants i refugiades per avançar cap a un nou enfoc basat en
la garantia de drets i un règim alternatiu.
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858
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Associació Fotomovimiento

Títol del projecte

Sector

QUOTIDIANITATS I VULNERACIONS DE DRETS ALS
MURS D'EUROPA I ESPANYA: EXPOSICIÓ I TALLER

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

12.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Diputació de
Barcelona.

9.600,00 €

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al respecte dels Drets Humans (DDDHH) de les
persones refugiades i migrants que viuen i/o volen arribar a
l’Estat Espanyol i a la Unió Europea, i generar processos
d’empatia que frenin l’augment de la xenofòbia i el racisme
als municipis catalans.

R1. Reforçada la mobilització social i la participació
ciutadana a través de l’exposició fotogràfica “Creuant
Fronteres a Espanya i Europa” i de la realització del tallers
formatiu “Sobreviure als murs” a 4 municipis de la província
de Barcelona, sobre els nous models de frontera, l’origen,
causes i conseqüències de la legislació actual en matèria
d’immigració i asil, així com eines i estratègies d’acció des
de la societat civil i les institucions locals, i per tal d’iniciar
accions d’incidència política vers la defensa dels DDHH de
les persones refugiades i migrants i contra l’augment de la
xenofòbia i el racisme.

Els objectius específics consisteixen en:
- 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 forma efectiva en la revisió
de les lleis d’estrangeria espanyoles i en una nova
definició i regulació de la fronteres sud més segures
a nivell europeu.
- Facilitar que la ciutadania conegui les causes i els
responsables de les migracions, les pràctiques que
l'Estat duu a terme davant les entrades de persones
migrants i refugiades a l’Estat Espanyol, així com
també les vulneracions de drets que es donen
durant els processos migratoris a Espanya i a la
Unió Europea, i els reptes en els processos
d’acollida a nivell local.
- Generar processos de consciència social sobre les
migracions i els seus motius, així com de les
conseqüències de les polítiques espanyola i
europea en aquesta matèria, per lluitar contra la
discriminació, el racisme i la xenofòbia, i treballar
per un canvi de paradigma en la política actual, cap
a una legislació que prioritzi la defensa dels DDHH.
- Dotar la ciutadania d’eines i estratègies d’acció, tant
a nivell comunicatiu com de creació de xarxes i
campanyes de sensibilització, que afavoreixin la
creació d’accions de mobilització conjunta, a nivell
local o nacional.

R2. Enfortida la proposta de creació d’una xarxa de
municipis amb consciència sobre la feina de defensa de
DDHH vers les persones migrants i refugiades, a través de
l’intercanvi de contactes i experiències entre el teixit
associatiu i les institucions públiques, tant internes com
externes.
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901
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Iridia, Centre per la Defensa dels Drets Humans.
Associació Fotomovimiento.

Títol del projecte

Sector

ACOMPANYAMENT I REFORÇ DE LA SOCIETAT CIVIL
EN LA DEFENSA DELS DRETS DE PERSONES
MIGRANTS I REFUGIADES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, autoritats locals.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Catalunya
(Espanya)

Cost de l’acció

59.330,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Ajuntament de
Barcelona.

10.500,00 €

Del 01/02/2018
al 31/10/2019

40.400,18 €

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al respecte dels Drets Humans (DDHH) de les
persones refugiades i migrants que viuen i/o volen arribar a
l’Estat Espanyol, a través de la creació de nous marcs
legals basats en la legislació internacional.

R1. Millorada la conscienciació i l’apoderament de la
ciutadania a dos districtes de la ciutat de Barcelona (Ciutat
vella i Nou Barris) sobre les situacions de vulneració de
drets, racisme i discriminació que pateixen les persones
refugiades i migrants, durant el seu trànsit migratori a través
de la frontera sud i en els seus processos d’acollida, fent
especial atenció a les situacions viscudes per dones i
menors, a través d’accions de sensibilització i tallers amb
joves.

Els objectius específics consisteixen en:
- Promoure la conscienciació i l’apoderament de la
ciutadania de dos districtes de Barcelona (Ciutat
Vella i Nou Barris), sobre les situacions de
vulneració de drets, racisme i discriminació que
pateixen les persones refugiades immigrants
provinents de la frontera sud a través d’accions de
recerca i sensibilització.
- Reforçar el rol dels actors de l’administració local en
processos d’incidència política, per vetllar de forma
efectiva perquè l’Estat espanyol compleixi amb les
seves obligacions en matèria de protecció, acollida i
garantia de DDHH de les persones migrants i
refugiades, a través d’accions de recerca,
mobilització i incidència política.

R2. Reforçat el rol d’actors de l’administració local a ambdós
districtes (Ciutat Vella i Nou Barris) en processos d’incidència
política, per vetllar de forma efectiva perquè l’Estat Espanyol
compleixi amb les seves obligacions en matèria de protecció,
acollida i garantia de DDHH de les persones migrants i
refugiades, a través d’accions de recerca, mobilització i
incidència política.
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761
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Fundación Al Fanar para el
conocimiento árabe.
Jiwar, creació i societat.

Títol del projecte

Sector

XABACA: XARXA INTERNACIONAL DE SUPORT A LES
CREADORES ÀRABS

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, igualtat de gènere.
Desenvolupament humà: inclusió social, cultura.

Ubicació de l’acció

Marroc, Tunísia,
Líban i Palestina

Cost de la acción

27.504,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació i
Desenvolupament)

25.000,00 €

Del 01/10/2016
al 30/01/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Reforçar el paper transformador i la defensa dels Drets
Humans (DDHH) de les artistes àrabs, a través de la
creació d’una xarxa de suport internacional liderada des
de Catalunya i amb la participació de les creadores àrabs,
catalanes i àrabs a l’exili; organitzacions catalanes i
internacionals que treballen en la defensa dels DDHH; i la
ciutadania catalana.

R1. Potenciada la creativitat artística de les creadores com a
forma de lluita contra la discriminació de gènere, la censura i la
injustícia social en les seves comunitats.

Els objectius específics consisteixen en:
- 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 potenciar la creativitat
artística de les creadores com a forma de lluita
contra la discriminació de gènere, la censura i la
injustícia social en les seves comunitats.
- Reforçar les capacitats, coneixement i la
corresponsabilització de les Organitzacions de la
Societat Civil (OSC), defensores de DDHH i
ciutadania catalana i internacional, per donar
suport al treball de transformació social de les
creadores àrabs i contribuir a la lluita contra els
estereotips a través de la creació artística.
- Crear mecanismes i estratègies concretes per
garantir el treball de transformació social de les
creadores quan tornin als seus països d’origen.

R3. Creat un sistema d’alerta i resposta primerenca davant de
casos violacions de DDHH contra les creadores àrabs.

R2. Reforçades les capacitats, els coneixement i la
corresponsabilització de les OSC, les defensores i defensors
de DDHH i la ciutadania catalana i internacional, per donar
suport al treball de transformació social de les creadores àrab.
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850
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

DIAGNÒSTIC SOBRE LES INTERVENCIONS
EXISTENTS I LES MILLORS PRÀCTIQUES PER A
PREVENIR TOTES LES FORMES D’EXTREMISME
VIOLENT A CATALUNYA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
autoritats locals, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

8.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Institut Català
Internacional per
la Pau.

8.000,00 €

Del 19/12/2017
al 18/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Incidir en les polítiques públiques que puguin contribuir en
la prevenció de totes les formes de l’extremisme violent i
sensibilitzar la població catalana sobre les principals
amenaces d'aquest tipus d'extremisme a nivell local.

R1. Realitzat un estudi sobre les millors pràctiques en
matèria de prevenció de totes les formes de l’extremisme
violent a Catalunya.
R2. Presentat l’estudi a localitats de Catalunya.

Els objectius específics consisteixen en:
- Identificar les causes i motors de l’extremisme
violent a Catalunya, amb especial èmfasi a la
prevenció de la violència masclista.
- Identificar les intervencions i millors pràctiques, tant
a nivell institucional com no governamental, per a la
prevenció de l’extremisme violent a Catalunya.
- Reforçar la xarxa nacional de l’Observatori per a la
Prevenció de l’Extremisme Violent (OPEV).

22

Projectes Àrea Europa > LE2. Prevenir els extremismes violents (PEV) >

864
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Academy for Peace and Development
(APD).

NOVACT. Institut Internacional per a l’acció
noviolenta.
Kakheti Regional Development Foundation.

Títol del projecte

Sector

ALERTA PRIMERENCA I MECANISMES DE
RESILIÈNCIA PER A JOVES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Geòrgia

Cost de l’acció

96.081,80 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Entitat afiliada

Hedayah,
International Centre
of Excellence for
Countering Violent
Extremism.

93.854,00 €

Del 15/05/2018
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Prevenir la radicalització dels joves de la regió d’AkhmetaPankisi, a través de la creació d’un sistema comunitari
d’alerta primerenca, impartició de formacions i la definició
de mesures especifiques per a la identificació de risc de
radicalització des de la perspectiva de la seguretat humana.

R1. Millorades les competències i transferides metodologies
per a la identificació i prevenció de la radicalització.

Els objectius específics consisteixen en:
- Reforçar les capacitats de les i els mestres i de les
dones en la identificació primerenca dels primers
indicis de radicalització.
- Establir un sistema d’alerta primerenca de
radicalització en els joves.
- Realitzar programes educatius per a joves en risc
d’exclusió i enfortir els llaços comunitaris dels
diferents grups que existeixen a la regió.

R2. Establert un sistema d’alerta primerenca contra la
radicalització dels joves de la regió d’Akhmeta-Pankisi.
R3. Implementat el suport individual i la formació de joves de
diferents grups de la regió.
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868
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

COORDINACIÓ OPEV

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Europa

Cost de l’acció

28.852,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament).

28.852,00 €

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la prevenció de totes les formes de
l’extremisme violent, a través del reforç del rol de la societat
civil, per a la prevenció a la regió Euromediterrània.

R1. Creada una unitat de coordinació, comunicació i
incidència de l’Observatori per a la Prevenció de
l’Extremisme Violent (OPEV).

L’objectiu específic consisteix en reforçar la capacitat de
coordinació, comunicació i incidència de l’OPEV a la regió
Euromediterrània.

R2. Reforçades les capacitats i els mecanismes d’incidència
i comunicació de la societat civil participant de l'Observatori
per a la Prevenció de l'Extremisme Violent
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872
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

GESTIÓ DEL CENTRE DE RECURSOS DE DRETS
HUMANS DE LA OFICINA DE NO DISCRIMINACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans.

Ubicació de l’acció

Europa

Cost de l’acció

227.000,00 €
(licitació)

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

227.000,00 €

Del 01/02/2018
al 31/01/2020

Objectius principals i específics

Resultats

Ser un espai referencial per a la ciutadania, teixit associatiu
i administracions de la ciutat de Barcelona que treballen en
l’àmbit dels drets humans (DDHH) i les seves garanties, a
partir del principi d’igualtat i no discriminació.

R1. Donat suport y assessorament a les tasques
d’investigació i especialització acadèmica, així com a
Organitzacions de la Societat Civil (OSC) relacionades amb
els DDHH.

Els objectius específics consisteixen en:
- Recopilar documentació i recursos, i fer difusió de
manera oberta i accessible.
- Organitzar formacions sobre discriminació i DDHH; i
oferir assessorament en matèria de DDHH.
- Vetllar per el compliment del protocols de
l’enfocament en DDHH en documents i en l'àmbit de
l’acció municipal.

R2. Realitzada difusió y sensibilització a la ciutadania sobre
els DDHH i les seves garanties, des de l’educació i la
pedagogia social.
R3. Incorporat l’enfocament en DDHH en documents i en
l’àmbit de l’acció municipal.
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874
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

OPEV. ESTRATÈGIA DE COORDINACIÓ,
COMUNICACIÓ I INCIDÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ
DELS EXTREMISMES VIOLENTS A LA REGIÓ EUROMEDITERRÀNIA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Catalunya,
Jordània i Tunísia

Cost de l’acció

154.747,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament).

99.997,00 €

Del 30/12/2017
al 31/05/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la prevenció de totes les formes d’extremisme
violent a través del reforç en matèria de comunicació,
coordinació, incidència i capacitació de la societat civil a
Catalunya

R1. Creada una unitat de coordinació, comunicació i
incidència de l’Observatori per a la Prevenció de
l’Extremisme Violent (OPEV).

L’objectiu específic consisteix en reforçar el rol de la
societat civil per a la prevenció de tots els extremismes
violents a la regió Euro-mediterrània.

R2. Reforçades les capacitats d’incidència de l’OPEV tant a
nivell local, en les zones delimitades d’intervenció, com a
nivell internacional.
R3. Reforçades les capacitats de la societat civil participant
de l’OPEV a Catalunya per tal de jugar un rol clau, actiu i
sostenible en la definició de polítiques públiques en la
prevenció dels extremismes violents
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875
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

OPEV-BCN. LA CIUTADANIA DE BARCELONA PER LA
PREVENCIÓ DE L'EXTREMISME VIOLENT

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Catalunya

Cost de l’acció

51.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import contribució

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona DISTRICTES.

16.000,00 €

Del 06/04/2018
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Reforçar les entitats de la societat civil barcelonina dotantles d'un pla d'acció participatiu per a la prevenció de totes
les formes de l'extremisme violent.

R1. Identificats i dinamitzats, amb Plans d’Acció, els actors
institucionals i de la societat civil que contribueixen a la
prevenció de l’extremisme violent als Districtes de Nou
Barris i Ciutat Vella i a la ciutat de Barcelona.

Els objectius específics consisteixen en:
- Prevenir totes les formes de l’extremisme violent als
Districtes de Nou Barris, Ciutat Vella i la ciutat de
Barcelona.
- Buscar una cohesió social transformadora treballant
a partir de necessitats, buscant la gestió emocional i
les relacions amb l’altre I fomentar el recolzament
mutu.
- Impulsar polítiques públiques i accions municipals
que vagin encaminades a la prevenció de totes les
formes d’extremisme violent, la no discriminació i la
igualtat d'oportunitats a Barcelona, tant en els
districtes identificats com a nivell de Ciutat.

R2. Enfortida i millorada la capacitat el lideratge de 45
persones per ser actors clau per a treballar a la ciutat de
Barcelona en la prevenció de totes les formes d’extremisme
violent.
R3. Implementada una estratègia d’incidència per a la
prevenció de totes les formes d’extremisme violent a la ciutat
de Barcelona.

27

Projectes Àrea Europa > LE2. Prevenir els extremismes violents (PEV) >

877
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Gruppo di Voluntariato Civile.
Sudwind Verein fur Entwicklungspolitik und
Globale Gerechtigkeit.

Títol del projecte

Sector

RAP: RIZOMA CONTRA LA POLARITZACIÓ

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Àustria, Itàlia i
Espanya

Cost de l’acció

606.403,24€

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

European
Commission,
Migration and Home
Affairs

545.762,74 €

Del 01/1/19 al
31/01/2021

Objectius principals i específics

Resultats

Prevenció de la polarització i la radicalització a 3 països
europeus a nivell de base, mitjançant processos
participatius.

R1. Equipades les Instituciones públiques i els professionals
de primera línia amb marc polítics per gestionar la
polarització i la radicalització.

Els objectius específics consisteixen en:
- Equipar i protegir als professionals de primera línia.
- Reforçar la resistència en grups vulnerables.
- Produir polítiques innovadores que ajudin a prevenir
la radicalització.

R2. Reforçada la resiliència de les comunitats en risc.
R3. Augmentada la consciencia de la societat civil Europea
sobre l’existència de bones pràctiques per reduir la
polarització
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Projectes Àrea Europa > LE4. Recolzar estrategies de resistència civil
noviolenta (RCNV) >

836
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans.

Títol del projecte

Sector

RECLAMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A ESPANYA.
REFORÇANT LES CAPACITATS, RECURSOS I
ESTRATÈGIES DELS ACTORS DE LA SOCIETAT
CIVIL PER DEFENSAR ELS DRETS CIVILS I
POLÍTICS

Drets humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Open Society Initiative
for Europe (OSIFE).
Ajuntament de
Barcelona.

172.017,88 €

Del 06/01/2017 al
11/30/2018

Espanya

Cost de la acción

181.841,23 €

6.008,40 €

Objectius principals i específics

Resultats

Garantir un espai segur per a les Organitzacions de la
Societat Civil (OSC) i les persones activistes per avançar
cap a la transformació social en el país, a través de la
defensa dels drets civils i polítics.

R1. Incrementades les capacitats, proveïts els recursos i
acompanyats les persones organitzades que lluiten per la
defensa dels DDHH.

Els objectius específics consisteixen en:
-

Incrementar les capacitats, proveir els recursos i
acompanyar a les persones que lluiten per la
defensa dels Drets Humans (DDHH).

-

Incidir en la derogació de les lleis sobre seguretat
pública que no respecten els DDHH, a través de la
creació d’un nou concepte de seguretat pública
creat des de la pròpia societat civil.

R2. Promoguda una xarxa d’observadores i observadors dels
DDHH.

R3. Sensibilització sobre la derogació de les lleis de seguretat
pública que no respecten els DDHH i creats nous conceptes
de seguretat pública des de la ciutadania.
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Projectes Àrea Europa > LE4. Recolzar estrategies de resistència civil
noviolenta (RCNV) >

853
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

IRIDIA, Centre per la defensa dels Drets
Humans.

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Fotomovimiento.

Títol del projecte

Sector

RESTABLIMENT DE LA LEGALITAT A LA FRONTERA
SUR: VIES MARÍTIMES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
autoritats locals, pau i seguretat.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

27.940,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiari

Casa Nostra,
Casa Vostra
(CNCV).

19.940,00 €

Del 01/10/2017
al 30/09/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al respecte dels Drets Humans (DDHH) de les
persones refugiades i migrants que viuen i/o volen arribar a
l’Estat Espanyol, a través de la creació de nous marcs
legals basats en la legalitat internacional i en fronteres més
segures i dignes, així com la implementació real de vies
legals i segures per migrar.

R1. Millorat el coneixements i la conscienciació de la
ciutadania de Catalunya, la resta de l’Estat Espanyol i la
comunitat internacional, sobre les vulneracions de DDHH en
els accessos marítims a l’Estat Espanyol.

Els objectius específics consisteixen en:
- Promoure la conscienciació i l’apoderament de la
ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica de
les persones refugiades i migrants a la frontera sud.
- Actuar de forma efectiva en el restabliment de la
legalitat a la frontera sud, generant espais de
trobada, reflexió i sensibilització, a la vegada que
promouen processos d’incidència política.
- Sumar en la generació d’un bloc polític i social que
aposta per un canvi de paradigma en polítiques que
milloren les condicions de vida de les persones que
es troben en un procés migratori, han migrat o van
migrar fa un temps.
- Generar processos d’empatia que pugin,
conjuntament amb projectes i actuacions similars
d’altres entitats, frenar l’augment de la xenofòbia i el
racisme, que es configura com un procés social
creixen en el marc europeu.

R2. Reforçat el treball en xarxa d’organitzacions nacionals i
internacionals, actors polítics i moviments socials, a través
d’una ‘Trobada internacional’ a Barcelona, que ha permès
reforçar l’estratègia de la ciutat de convertir-se en un referent
i en una Ciudad compromesa per acollir a persones
refugiades i reforçar la conscienciació i la mobilització
ciutadana, principalment dels assistents i activistes.
R3. Reforçada la creació d’un bloc polític i social a
Catalunya que aposta per un canvi de paradigma en les
polítiques públiques migratòries, per millorar la qualitat de
vida de les persones que es troben en un procés migratori,
han migrat o van migrar fa un temps.
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Projectes Àrea Europa > LE4. Recolzar estrategies de resistència civil
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878
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Iridia, Centre per la Defensa
dels Drets Humans.

Títol del projecte

Sector

RIGHT2PROTEST: DEFENSA, RECERCA,
CAPACITACIÓ I INCIDÈNCIA PELS DRETS
CIVILS I POLÍTICS A EUROPA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans.

Ubicació de l’acció

Espanya,
Alemanya, França,
Hongria i Polònia

Cost de l’acció

160.914,20 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Diputación de
Barcelona.
Open Society.
Citizens for Europe
(EU Programme).

79.609.20 €

Del 01/09/2018
al 31/08/2020

24.268,00 €
38.583,00 €

Objectius principals i específics

Resultats

Promoure el respecte dels Drets Humans (DDHH) a través
de la coordinació i l'acció política-social dels ens locals i les
Organitzacions de la Societat Civil (OSC) a nivell
internacional.

R1. Reforçada la coordinació i intercanvi d'informació entre 6
organitzacions europees i 1 ens locals en la defensa dels
drets civils i polítics a la demarcació de Barcelona i
Catalunya, Alemanya, França, Hongria i Polònia.

Els objectius específics consisteixen en:

R2. Millorades les capacitats i recursos de comunicació i
d'incidència política de 20 organitzacions de la societat civil
de la demarcació de Barcelona/Catalunya, Alemanya,
França, Hongria i Polònia.

-

Defensar l'exercici dels drets civils i polítics,
concretament el dret a la protesta, la llibertat
d'expressió i la llibertat de reunió i manifestació.

-

Denunciar la criminalització de la societat civil
organitzada.

-

Reforçar la coordinació i l’intercanvi d'informació, i
millorar les capacitats i els recursos per a l'efectiva
incidència política-social entre les OSC de la
demarcació de Barcelona i Catalunya i els països
europeus d’Alemanya, França, Hongria i Polònia.

R3. Desenvolupada una campanya europea per la defensa
dels drets civils i polítics, denunciant la criminalització de la
protesta i la llibertat d'expressió dels moviments socials i
OSC a la demarcació de Barcelona, Alemanya, França,
Hongria i Polònia.
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Projectes Àrea Europa > LE4. Recolzar estrategies de resistència civil
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894
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Human Rights CAT

Títol del projecte

Sector

ACCIONS DIRIGIDES A PROMOURE EL
CONEIXEMENT, SEGUIMENT I DENÚNCIA DE LES
VIOLACIONS DE DRETS CIVILS I POLÍTICS A
CATALUNYA EN EL MARC DE NACIONS UNIDES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Catalunya
(Espanya)

Cost de l’acció

53.620,00 €

Funció

Coordinador

Donant de l’acció

Associació Catalana
de Drets Civils
(ACDC).

Import finançament

Dates

53.620,00 €

Del 01/06/2018
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Sintetitzar els resultats de les accions dirigides a promoure
el coneixement, seguiment i denúncia de les violacions de
drets civils i polítics a Catalunya, especialment en el marc
de les sessions 38 i 39 del Consell de Drets Humans
(DDHH) de Nacions Unides.

R1. Realitzats informes especialitzats per part de l’equip
jurídic.

Els objectius específics consisteixen en:
- Redactar informes especialitzats i realitzar
intervencions orals i escrites dirigides a millorar el
coneixement dels Relators Especials, l’Alt
Comissionat i el Consell de DDHH sobre la situació
de vulneracions de Drets Civils i Polítics comesos
en relació al procés d’autodeterminació de
Catalunya.
- Fer i difondre informes sobre vulneracions de Drets
Civils i Polítics al si del sistema de les Nacions
Unides: llibertat d'expressió i opinió, independència
de jutges, advocats i fiscals, etc.).
- Fer seguiment i donar publicitat de les accions
empreses, en l'àmbit nacional i internacional,
incloent el disseny d’un Side-Event en el context de
la sessió del Consell de DDHH de Catalunya.
- Promoure la sol·licitud de visites de Relators
Especials a l’Estat Espanyol, inclosa Catalunya.

R2. Participat l’equip jurídic en reunions a la Seu de les
Nacions unides (NNUU).
R3. Realitzat seguiment a la tasca dels relators per potenciar
la inclusió de les violacions de DDHH identificades en els
informes especialitzats i potenciar la seva visita a Espanya,
incloent Catalunya.
R4. Celebrat un Side-Event sobre la situació de vulneracions
de DDHH a Catalunya.
R5. Realitzat seguiment de la feina de NNUU en relació a
Catalunya i realitzada difusió sobre el tema.
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Projectes Àrea Europa > LE4. Recolzar estrategies de resistència civil
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905
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

1 D’OCTUBRE I MÉS: BARCELONA CIUTAT DE DRETS
HUMANS

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Barcelona
(Espanya).

Cost de l’acció

18.089,50 €

Funció

Donant de l’acció

Import FINANÇAMENT

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

18.089,50 €

Del 20/07/2018
al 31/10/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Disseny, gestió i execució dels continguts de debat i
artístics de les jornades “1 d’Octubre i més: Barcelona ciutat
de drets humans”.

R1. Realitzades a Barcelona jornades sobre el procés de
mobilització social de l’1 d’Octubre i els Drets Humans.
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Àrea
Maghreb

Des de Tunísia, oficinal regional de l’àrea Maghreb, NOVACT treballa per reforçar l’Estat de Dret i
la integració a la regió, desenvolupament especialment les línies estratègiques relacionades amb
la Prevenció d’Extremisme Violent i la promoció de noves democràcies per millorar la participació
ciutadana en la formulació de polítiques públiques encaminades a donar resposta a les necessitats de la població.
A més, mantenim una línia de treball al Marroc per reforçar les capacitats de la societat civil i millorar la protecció de les defensores de drets humans; reforcem el nostre treball a Líbia per contribuir als processos de construcció de pau i cohesió social després d’una guerra que ha fracturat
socialment al país; i continuem la intervenció en el conflicte de llarga durada del Sàhara Occidental recolzant a les organitzacions i moviments noviolents dels Territoris Ocupats pel Marroc i els
Campaments de Refugiats de Tindouf en Algèria.
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Àrea Maghreb:
Projectes per línies estratègiques

39%
LE1. CGS

15%
LE5. CD

31%
LE4. RCNV

15%
LE2. PEV

0%
LE3. JG
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Projectes Àrea Maghreb > LE1. Controlar la privatització de la guerra i la
seguretat (CGS) >

780
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Centre Delàs.

Centro de Estudios Internacionales (CEI) de
la Universidad de Barcelona (UB).

Títol del projecte

Sector

STOP CORPORATE WAR: REFORÇ DE LA
INVESTIGACIÓ, MOBILITZACIÓ SCIAL I INCIDÈNCIA
POLÍTICA DE LA CIUTADANÍA DE BARCELONA E
INTERNACIONAL PER PREVENIR LES GUERRES
MODERNES

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat
Evitar la privatització de la guerra i de la seguretat.

Ubicació de l’acció

Espanya i global

Cost de la acción

126.549,43 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.
Associació Catalana
d’Amics del Poble
Sahrauí.

94.832,13 €

Del 15/11/2016
al 14/02/2019

2.000,00 €

Objectius principal i específics

Resultats

Consolidar l’ODHE com una eina ciutadana de monitoreig
per assegurar el respecte dels Drets Humans (DDHH) sobre
societats civils en països en conflicte per tal de que les
empreses deixin de gaudir d’impunitat.

R1. Reforçades les capacitats i eines de recerca i
monitoratge de la societat civil sobre l’acció exterior de les
empreses catalanes a Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, a través de
la consolidació de l’ODHE.

Els objectius específics consisteixen en:
- Millorar les capacitats del monitoratge de la
ciutadania de Barcelona sobre les accions
empresarials del conjunt de l’Estat Espanyo en el
comerç exterior i la seva responsabilitat en el
respecte dels DDHH de la població a Catalunya,
l’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 DDHH a través de la
mobilització ciutadana i la incidència política.

R2. Augmentada la conscienciació de la ciutadania catalana
a través d’una estratègia de comunicació per a la difusió dels
continguts de l’ODHE.
R3. Desenvolupada una estratègia política-legal per garantir
que les empreses transnacionals respecten els DDHH i la
pau.
R4. Promoguda la mobilització de la ciutadania catalana
potenciant la denúncia a les empreses que vulneren els
DDHH i la pau a nivell internacional, a través d’aliances i la
participació en xarxes nacionals i internacionals.
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849 i 862
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí

SUDS, Associació Internacional de
Solidaritat i Cooperació.

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Títol del projecte

Sector

SÀHARA DEMPEUS: REFORÇAR EL COMPROMÍS I
CORRESPONSABILITZACIÓ DE LES INSTITUCIONS
PÚBLIQUES I LA CIUTADANIA CATALANA PER LA
DEFENSA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA
OCCIDENTAL

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals, pau i seguretat.
Empreses i drets humans.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

94.289,81 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Entitat afiliada

ACCD (Agència
Catalana de Cooperació
i Desenvolupament)
Diputació de Barcelona

34.590,00 €

Del 01/10/17
al 31/12/19

Objectius principals i específics

Contribuir a la solució del conflicte de llarga durada al
Sàhara Occidental, basada en una pau justa i sostenible, el
diàleg entre les dues comunitats i el respecte dels Drets
Humans (DDHH).
Els objectius específics consisteixen en:
- Reforçar el suport de Catalunya pel Sàhara
Occidental a través de l'anàlisi de les causes que
perpetuen els conflictes de llarga durada.
- Donar veu a les comunitats sahrauís afectades per
la manca d'accés als seus recursos naturals.
- Fomentar la corresponsabilització de la ciutadania
catalana i la incidència política sobre les institucions
internacionals i catalanes en aquesta causa.

48.581,50 €

Resultats

R1. Millorada la producció de coneixement sobre els actors,
dinàmiques i causes econòmiques i polítiques que
produeixen vulneracions de DDHH i desigualtat en l'accés
als recursos naturals de la població sahrauí, desagregats
entre homes i dones.
R2. Augmentada la sensibilització, conscienciació i
corresponsabilització de la ciutadania catalana vers el
conflicte de llarga durada en el Sàhara Occidental, amb
especial atenció a l’obertura ponts de diàleg amb la població
migrada marroquina a Catalunya, per trencar el silenci
mediàtic i els obstacles polítics entre les comunitats que
conviuen a Catalunya.
R3. Desenvolupada una estratègia d'incidència política
adreçada al Parlament de Catalunya, a la ONU
(Organització de les Nacions Unides) i a la Unió Africana per
prevenir les violacions del dret internacional i dels DDHH, i
promoure el desenvolupament humà sostenible de la
població sahrauí.
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881
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

SUDS, Associació Internacional de
Solidaritat i Cooperació.

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Títol del projecte

Sector

DESMUNTANT EL NEGOCI DE L'OCUPACIÓ EN ELS
CONFLICTES DEL SÀHARA I PALESTINA

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, igualtat de gènere.
Privatització de la guerra i la seguretat.
Empreses i drets humans.

Ubicació de l’acció

Barcelona
(Espanya)

Cost de l’acció

125.411,56 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Beneficiari

Ajuntament de
Barcelona.

99.905,56 €

Del 01/12/2018
al 30/11/2020

Objectius principals i específics

Resultats

Promoure una ciutadania en Barcelona compromesa amb
la defensa Drets Humans (DDHH) i el fi de l'ocupació en
Palestina i Sàhara Occidental a través de la recerca, la
sensibilització i la incidència política.

R1. Reforçat el compromís de la ciutadania amb la defensa
dels DDHH i amb la fi de l’ocupació a Palestina i al Sàhara
Occidental.

Els objectius específics consisteixen en:
- Crear sinèrgies i nous canals de col·laboració amb
els moviments de solidaritat amb el Sàhara i
Palestina, organitzacions juvenils i organitzacions
civils de base que han treballat històricament en la
temàtica.
- Reforçar la recerca i articular una xarxa
d’investigadors i periodistes, amb presència de
dones, a les zones d’estudi (Sàhara i Palestina).
- Millorar la interlocució amb els mitjans de
comunicació, per construir un relat objectiu i sense
estereotips del context i del conflicte, per
sensibilitzar a l’opinió pública.

R2. Consolidada la recerca i ampliada la sensibilització i la
incidència política sobre l’impacte i la responsabilitat de les
Empreses Transnacionals (ETN) en la vulneració dels DDHH
i en l’agudització de conflictes de llarga durada.
R3. Fomentada la defensa i la protecció dels DDHH davant
l’actuació de les ETN en escenaris d’ocupació i conflicte

38

Projectes Àrea Maghreb > LE1. Controlar la privatització de la guerra i la
seguretat (CGS) >

896
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí

NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció
Noviolenta.

Títol del projecte

Sector

"ARA EL SÀHARA": REFORÇANT LA VEU DE LA
SOCIETAT CIVIL SAHARAUI

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals, pau i seguretat.
Desenvolupament Humà: inclusió social.
Resitència civil noviolenta

Ubicació de l’acció

Sàhara Occidental

Cost de l’acció

18.574,50 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Entitat afiliada

ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació i
Desenvolupament).
Diputació de
Barcelona.

73.739,99 €

Del 01/12/2018
al 01/04/2020

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la resolució del conflicte al Sàhara Occidental a
través del reforç de les capacitats de la població sahrauí en
la lluita contra l’espoli de recursos naturals d’aquest territori.

R1. Reforçada la comprensió de les causes del conflicte
sahrauí a través de la generació de productes d’investigació
relacionats amb l’espoli de recursos naturals al Sàhara
Occidental.

Els objectius específics consisteixen en:
- Millorar la garantia, la protecció i el restabliment
dels drets humans de la població sahrauí a través
de la posada en marxa d’una campanya
internacional de lluita contra l’espoli de recursos
naturals d’aquest territori.
- Reforçar les capacitats de les organitzacions
sahrauís de Territoris Ocupats i campaments per la
posada en marxa de la campanya.

R2. Reforçades les capacitats del teixit associatiu sahrauí
per millorar el seu lideratge en la campanya internacional de
lluita contra l’espoli de recursos naturals al Sàhara
Occidental.
R3. Reforçades les accions d’incidència política i
sensibilització per visibilitat l’espoli de recursos naturals al
Sàhara Occidental i els seus impactes en la població
sahrauí.
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829 i 910

NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta.

Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Ligue Tunisienne des Droits Humains (LTDH)
Union Génerale Tunisienne du Travail.
Association Tunisienne des Femmes
Democrates (ATFD).
Free Sight Association (FSA).
Gruppo di Volontariato Civile (GVC).

Títol del projecte

Sector

SALAM, PREVENINT L'EXTREMISME VIOLENT A
TUNÍSIA: UN ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS
HUMANS I LA CONSOLIDACIÓ DE LA PAU

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, autoritats locals, pau i
seguretat.
Prevenir els extremismes Violents

Ubicació de l’acció

Tunísia

Cost de l’acció
1.247.693,72 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Europeaid

998.000,72 €

ICSP/2017/393-094

199.950,00 €

Del 21/12/2017
al 31/12/2020

AECID (Agencia
Española de
Cooperación y
Desarrollo)

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la promoció dels valors democràtics de pau i
dignitat humana a Tunísia, mitjançant l’enfortiment de les
capacitats dels actors no estatals en la Prevenció dels
Extremismes Violents (PEV).

R1. Reforçat l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme
Violent (OPEV).

L’objectiu específic consisteix en promoure el rol de les i
els joves i de les dones en el desenvolupament i la
implementació d’estratègies innovadores en PEV i el
reforç de la resiliència comunitària i la cohesió social.

R3. Promoguda la participació de dones i joves en la
coproducció de polítiques públiques.

R2. Millorat el coneixement sobre les causes profundes dels
extremismes violents.

R4. Reforçada la resiliència a la violència de les i els joves
vulnerables als extremismes violents.
R5. Testejada una estratègia pilot per a la PEV a l’àmbit
penitenciari.
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817 i 818

NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta.

Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí

NOVACT. Institut Internacional per
a l’Acció Noviolenta.

Títol del projecte

Sector

LAONF: CREACIÓ D’UNA XARXA NOVIOLENTA PER
LA TRANSFORMACIÓ DEL CONFLICTE I EL RESPECTE
DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL

Drets Humans i gobernança democràtica: societat civil,
Drets Humans, pau i seguretat.
Resistència civil noviolenta.

Ubicació de l’acció

Sàhara Occidental

Cost de l’acció

104.845,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Entitat afiliada

Diputació de
Barcelona.
Fons Català de
Cooperació.

59.120,00 €

Del 01/10/2016
al 15/03/2018

60.671,40 €

Objectius principals i específics

Resultats

Impulsar el procés de construcció de pau al Sàhara
Occidental a través de l’acció noviolenta, respectant la
legalitat internacional i els Drets Humans (DDHH).

R1. Creada la xarxa LAONF formada per col·lectius i
activistes noviolents dels Territoris Ocupats, campaments de
refugiats/des i la Diàspora Sahrauí.

L’objectiu específic consisteix en reforçar les capacitats i
coordinació dels activistes sahrauís que lluiten per la
transformació noviolenta del conflicte a través de la creació
de la Xarxa LAONF.

R2. Reforçades les capacitats dels activistes sahrauís per la
promoure la estratègia noviolenta de transformació del
conflicte.
R3. Creat un canal de comunicació entre la societat civil
sahrauí i la internacional per trencar el bloqueig mediàtic.
R4. Desenvolupada una campanya d’incidència política
d’impacte internacional per exigir el respecte dels DDHH i el
fi de l’ocupació del poble sahrauí.
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848
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí.

NOVA.

NOVACT. Instituto Internacional para la acción
noviolenta.
Afapradesa
SCI Catalunya.

Títol del projecte

Sector

LAONF ÉS RESILIÈNCIA: NOVIOLÈNCIA I
AUTO-ORGANITZACIÓ AL SÀHARA OCCIDENTAL

Drets humans i gobernança democràtica: societat civil, Drets
Humans, autoritats locals, pau i seguretat.
Resitència civil noviolenta

Ubicació de l’acció

Sàhara Occidental

Cost de la acción

135.512,28 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Entitat afiliada

ACCD (Agència de
Catalana de
Cooperació i
Desenvolupament).

107.800,00 €

Del 01/10/2017
al 01/01/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Impulsar el procés de construcció de pau i la transformació
noviolenta del conflicte al Sàhara Occidental a través de
l'apoderament i cohesió social del poble sahrauí, i el
suport de la societat civil i institucions públiques
internacionals en el marc del respecte dels Drets Humans
(DDHH) i el dret al desenvolupament humà sostenible.

R1. Reforçades les capacitats de la Xarxa LAONF per la
prevenció del conflicte i resolució noviolenta de l’ocupació del
poble sahrauí.

Els objectius específics consisteixen en:
- Consolidar la Xarxa noviolenta LAONF com espai
d'apoderament, cohesió social i acció estratègica
de transformació social, dels actors noviolents del
poble sahrauí.
- Millorar la comunicació i difusió de les campanyes
noviolentes al Sàhara Occidental per trencar el
bloqueig informatiu i revitalitzar la solidaritat
catalana, especialment dels sectors juvenils,
vers la causa sahrauí.

R2. Coordinades les iniciatives de transformació noviolenta del
conflicte a través de la implementació de la campanya "Sàhara
Dempeus" i amb el suport de la ciutadania de Barcelona,
Catalunya, Estat espanyol i Europa.
R3. Reforçades les capacitats comunicatives de les
organitzacions i activistes sahrauís als Territoris Ocupats del
Sàhara Occidental i als Campaments de refugiats de Tinduf
(Algèria).
R4. Creat un canal de comunicació entre aquestes regions i la
societat civil catalana i barcelonina, per informar de les
campanyes noviolentes realitzades i la vulneració de DDHH
que pateixen.
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912
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.
Títol del projecte

Sector

SPEAR. CREACIÓ D’UNA ESCOAL D’EDUCACIÓ
POPULAR A LA REGIÓ ÀRAB (SPEAR)

Desenvolupament humà: capacitats, educació vocacional i
formació; inclusió social i educació.

Ubicació de l’acció

Tunísia
Regió MENA

Cost de l’acció
238.260,20 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Justice and
Education Fund
(JEF).

238.260,20 €

Del 09/01/2018
al 01/09/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Reforçar les capacitats i coneixements de joves
d’Organitzacions de la Societat Civil de la regió MENA per
contribuir positivament a mejorar la Seguretat Humana, a
l’Estat de Dret i a la Justícia Social a la regió.

R1. Realitzat el primer curs de 3 setmanes de l’escola
SPEAR amb la participació de 40 joves representants
d’OSC.

Els objectius específics consisteixen en:
- Establir una Escola Popular a la regió àrab
(SPEAR) que enforteixi les capacitats de joves
representats d’OSC i moviments de base social de
la regió MENA.
- Crear les bases per a l’auto-apoderament de les
escoles SPEAR i formar al personal administratiu en
temes curriculars i de conducta escolar.

R2. Format i preparat el personal de l’escola per realitzar
futurs cursos.
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734

NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta.

Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Avocats Sans Frontières (ASF).

Fòrum de drets econòmics i socials de Tunísia
(FTDES).
NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció
Noviolenta.

Títol del projecte

Sector

TRENCANT EL TRABÚ: LLUITA CONTRA LA TRACTA
DE PERSONES A TUNÍSIA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals, pau i seguretat.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Tunísia

Cost de l’acció

517.656,00 €

Funció

Cobeneficiari

Donant de l’acció
Europeaid

Import finançament

Dates

500.000,00 €

Del 01/01/2017
al 31/12/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Donar suport a la societat civil en la promoció i protecció
dels Drets Humans (DDHH) a Tunísia.

R1. Proporcionada atenció integral (legal, administrativa,
psicològica i mèdica) a les víctimes del tràfic de persones.

L’objectiu específic consisteix a reforçar el paper de la
societat civil tunisiana en la lluita contra la tracta de
persones.

R2. Acompanyades a les víctimes de tracta en la seva
sol·licitud de justícia.
R3. Sensibilitzada la població tunisiana sobre la tracta
d’éssers humans
R4. Implementat de manera efectiva el Protocol de Palerm i
els principis bàsics sobre el dret a una resposta eficaç per a
les víctimes de la tracta de persones, per part dels
responsables polítics.
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771
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’Acció Noviolenta.

Barr-al-aman pour la recherche et les
médias.
Consell Audiovisual de Catalunya.

Títol del projecte

Sector

BARR-AL-AMAN: INTERVENCIÓ PER CONSOLIDAR EL
PAPER D’ACTORS MEDIÀTICS I ELS INTERLOCUTORS
SOCIALS EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC
TUNISIÀ PLURAL I INCLUSIU

Drets Humans i governança democràtica: societat civil.
Creixement econòmic: finançament públic i
macroeconomia, integració regional.
Construint democràcies.

Ubicació de l’acció

Tunísia

Cost de l’acció

251.250,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Europeaid

201.000,00 €

Del 01/09/2017
al 01/05//2019

ENI/2017/384-705
Objectius principals i específics

Resultats

Millorar la contribució dels actors dels mitjans de
comunicació en la consolidació d’un espai públic tunisià
més informatiu, inclusiu i plural.

R1. Reforçades les capacitats dels mitjans de comunicació
associatius, independents i locals i les seves interrelacions
amb les Organitzacions de la Societat Civil (OSC).

L’objectiu específic consisteix en recolzar l’esforç de la
pluralitat, la modernització i la professionalitat del sector
dels mitjans de comunicació tunisians, la interrelació amb
els interlocutors socials i el desenvolupament d’una
comunicació de proximitat.

R2. Desenvolupat l’accés a la informació local i a la
producció de continguts multimèdia sobre reformes polítiques
i la defensa de la llibertat d’expressió.
R3. Reforçades les dinàmiques de consulta entre els òrgans
consultius independents específics del sector dels mitjans de
comunicació, els interlocutors socials i els media players.
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Àrea
Mashreq

L’oficina regional de país és a Amman (Jordània). Des d’aquí NOVACT desenvolupa programes
de suport als refugiats i refugiades dels conflictes a la regió i desplega les estratègies regionals
a Palestina, l’Iraq, Síria i el Kurdistan.
A Palestina NOVACT manté el suport als moviments noviolents que lluiten contra l’ocupació,
desenvolupant noves estratègies i establint noves aliances amb actors estratègics, reforçant
estratègies d’incidència político-social a Europa i la participació en campanyes internacionals
que permetin desbloquejar una ocupació que ja dura 70 anys.
L’Iraq és un altre dels països prioritaris de treball a la regió, en cooperació amb organitzacions
internacionals i locals, per al desenvolupament de campanyes per la defensa dels drets humans
i transformació.
En aquesta regió NOVACT prioritza el suport aquells actors noviolentos que treballen per la
construcció de la pau i la reconciliació.
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Àrea Mashreq:
Projectes per línies estratègiques
0%
LE5. CD

7%
LE4. RCNV

50%
LE1. CGS

7%
LE3. JG

36%
LE2. PEV
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762
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA GUIA ÈTICA I
DELS DRETS HUMANS PER A LA CONTRACTACIÓ I
COMPRA PÚBLICA DELS MUNICIPIS CATALANS

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans.

Ubicació de l’acció

Catalunya

Cost de la acción

32.915,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiari

Fons Català de
Cooperació

20.130,00 €

Del 01/12/2016
al 28/02/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Promoure la defensa dels Drets Humans (DDHH) en
països en conflicte i/o amb inestabilitat político-social, per
part de les Administracions públiques i les empreses
transnacionals i catalanes.

R1. Millorades les eines i els coneixements per la contractació
pública i compra ètica dels Ajuntaments de Catalunya a través
de l’elaboració d'una guia pràctica basada en els DDHH i els
principis rectors de la Responsabilitat Social Corporativa
(RSC), un taller per l'ús de la guia i un programa
d'assessorament per la incorporació de les recomanacions de
la guia en el funcionament de l'Administració.

Els objectius específics consisteixen en:
- Augmentar les eines i el coneixement dels
Ajuntaments de Catalunya sobre l’impacte en els
DDHH de les empreses transnacionals en els
països en conflicte i/o amb inestabilitat políticosocial.
- Millorar els processos de polítiques de
contractació i compra pública en base a criteris
ètics i centrats en dret internacional.

R2. 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 política-social.

48

Projectes Àrea Mashreq > LE1. Controlar la privatització de la guerra i la
seguretat (CGS) >

782
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

REFORÇ DE MECANISMES D’INCIDÈNCIA I
MONITORATGE DE LA CIUTADANIA DE BARCELONA
A TRAVÉS DE L’OBSERVATORI DE DRETS HUMANS I
EMPRESAS (ODHE)

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans.

Ubicació de l’acció

Cost de la acción

Palestina,
Síria i Europa.

118.753,61 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiari

Ajuntament de
Barcelona

48.234,30 €

Del 01/11/2016
al 30/10/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Consolidar l’ODHE com una eina ciutadana de monitoratge
per assegurar el respecte dels Drets Humans (DDHH) sobre
societats civils en països en conflicte per tal de que les
empreses deixin de gaudir d’impunitat.

R1. Reforçades les capacitats i eines de recerca i
monitoratge de la societat civil sobre l’acció exterior de les
empreses catalanes a Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, a través de
la consolidació de l’ODHE.

Els objectius específics consisteixen en:
- Millorar les capacitats del monitoratge de la
ciutadania de Barcelona sobre les accions
empresarials del conjunt de l’Estat Espanyol en el
comerç exterior, i la seva responsabilitat en el
respecte dels DDHH de la població a Catalunya,
l’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 als DDHH a través de la mobilització
ciutadana i la incidència política

R2. Augmentada la conscienciació de la ciutadania catalana
a través d’una estratègia de comunicació per la difusió dels
continguts de l’ODHE.
R3. Desenvolupada una estratègia política-legal per garantir
que les empreses transnacionals respecten els DDHH i la
pau.
R4. Promoguda la mobilització de la ciutadania catalana
potenciant la denúncia de les empreses que vulneren els
DDHH i la pau a nivell internacional a través d’aliances i la
participació en xarxes nacionals i internacionals.
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833
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

COMPRA PÚBLICA ÈTICA, UNA ESTRATÈGIA PER LA
DEFENSA DE LA SOBIRANIA LOCAL

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
Drets Humans, autoritats locals, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

62.450,95 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.

49.837,20 €

Del 01/11/2017
al 30/10/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a que les administracions garanteixin el respecte
dels Drets Humans (DDHH) en relació a les empreses
transnacionals i ajudin a modificar les pràctiques d’aquestes
empreses i el seu impacte negatiu en els DDHH en països
del Sud.

R1. Incrementada la incidència política sobre l’Ajuntament
de Barcelona i altres administracions catalanes per millorar
els processos de contractació pública a través de nous
espais de reflexió, investigacions sobre la matèria i suport
directe (assessorament).

Els objectius específics consisteixen en:
- Promoure que les administracions públiques, com
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya i altres Ajuntaments de Catalunya,
implementin la Guia Ètica i pel respecte dels DDHH
en els processos de contractació pública com a
exercici de sobirania local.
- Defensar els drets civils i polítics de les defensores i
defensors de DDHH que denuncien les
vulneracions de DDHH per part de les empreses
transnacionals a Catalunya i a nivell internacional,
així com defensar el dret a la sobirania local de les
administracions catalanes.

R2. Incrementada la conscienciació de la societat civil de
Barcelona sobre estratègies de lluita global noviolenta per la
defensa dels DDHH i els seus intents de criminalització, així
com la protecció de les seves activistes, a través d’una xarxa
d’advocades per donar resposta a atacs a administracions o
a activistes.
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841
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

COMPRA PÚBLICA ÈTICA EN MATÈRIA DE
RESPECTE ALS DRETS HUMANS I ELS DRETS
ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS EN ORIGEN,
DISTRIBUCIÓ I DESTINATARIS FINALS

Drets humans i governança democràtica: societat civil, Drets
Humans, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Fons cátalas de
Cooperació al
Desenvolupament

22.940,50 €

Del 01/11/2017 al
30/10/2018

Espanya

Cost de la acción

28.850,50

Objectius principals i específics

Resultats

Garantir que les administracions tinguin en compte el
respecte dels Drets Humans (DDHH) en relació a les
empreses transnacionals, per contribuir a reduir l’impacte
negatiu d’aquestes empreses en l’aplicació dels DDHH en
països del Sud.

R1. Incrementada la incidència política sobre les
administracions catalanes per millorar els processos de
contractació pública a través de nous espais de reflexió,
investigacions sobre la matèria i suport directe o
assessorament.

L’objectiu específic consisteix en promoure que les
administracions públiques, com ara l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i altres
Ajuntaments de Catalunya, implementin la Guia Ètica i pel
respecte dels DDHH en els processos de contractació
pública com a exercici de sobirania local.
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883
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

COMPRA PÚBLICA ÈTICA: RECERCA, SEGURETAT
JURÍDICA I COHERÈNCIA POLÍTICA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, autoritats locals.

Ubicació de l’acció

Barcelona,
Catalunya
(Espanya)

Cost de l’acció

62.580,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.

49.860,00 €

Del 01/12/2018
al 30/11/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a que les administracions catalanes, dins el marc
de la Responsabilitat Global, garanteixin el compliment dels
Drets Humans (DDHH) a través de la implementació de
mecanismes de control sobre les Empreses Transnacionals
(ETN).

R1. Facilitat l'accés a la informació i incrementat el
coneixement de les administracions catalans i de la societat
civil sobre els casos de vulneració als DDHH comeses per
part de ETN.

Els objectius específics consisteixen en:
- Promoure la compra pública ètica pel respecte dels
DDHH i sensibilitzar a la ciutadania de Barcelona
sobre la importància de la compra pública ètica.
- Reforçar la confluència i el treball en xarxa entre
administracions públiques, les Organitzacions de la
Societat Civil (OSC) i la ciutadania per crear espais
de concertació sobre la promoció de la compra
pública ètica.
- Donar eines útils per a l'aplicació de la guia de
compra pública i sumar l’administració pública i
organismes supra-locals en la seva aplicació.

R2. Enfortits els espais d'interacció entre els ajuntaments de
Catalunya (prenent com a epicentre de treball la ciutat de
Barcelona) i el teixit associatiu, per avançar en la
implementació de la compra pública ètica com a mecanisme
de promoció de la Justícia i la Responsabilitat Globals.
R3. Incrementada la conscienciació de la societat civil de
Barcelona sobre la importància d'exigir i aplicar una
coherència de polítiques públiques que respectin els DDHH
a través de la compra pública ètica.
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903
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

EMPRESES I VULNERACIONS DELS DRETS
HUMANS A JERUSALEM EST: EL SEU ESPECIAL
IMPACTE EN ELS DRETS DE LES DONES
PALESTINES. REFORÇ DE LES CAPACITATS DE
RESPOSTA I D’INCIDÈNCIA COM OPORTUNITAT
PER UNA PAU JUSTA EN EL PROXIM ORIENT

Drets humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, igualtat de gènere, autoritats locals,
pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Palestina

Cost de la acción

175.440,42 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Agencia Catalana de
Cooperación al
Desarrollo (ACCD).

140.516,00 €

Del 31/12/2018
al 30/12/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al respecte i la protecció dels Drets Humans
(DDHH) individuals i col·lectius de la població palestina en
el procés de construcció d’una pau amb justícia a través
del reforç del paper de les dones, l’enfortiment d l’Estat de
Dret i la governabilitat democràtica local i internacional.

R1. Recolzades les capacitats, el coneixement i les eines de
60 joves i dones de moviments socials i organitzacions
palestines per recopilar informació, amb un anàlisis específic
de gènere, que permeti identificar quines son les violències
ales que s’enfronten les dones palestines com a conseqüència
de les accions de les empreses que operen a Jerusalem Est; i
quines son les legislacions internacionals i els mecanismes de
protecció de la ONU.

L’objectiu específic consisteix en millorar la capacitat
d’incidència a nivell local, nacional i internacional de les
organitzacions i moviments socials, per denunciar les
violacions dels DDHH de les empreses a la zona de
Jerusalem Est, Palestina, a través de la formació en dret
internacional i mecanismes de denúncia, la recopilació de
dades amb indicadors de gènere, la participació de dones,
el treball en xarxa i la definició col·lectiva d’estratègies i
mecanismes de protecció.

R2. Definida i posada en marxa una estratègia política a
Palestina, Catalunya i a nivell internacional que permet incidir
sobre las autoritats locals, nacionals i internacionals sobre la
necessitat d’establir mecanismes de control de l’impacte de les
empreses, a més de definir criteris de contractació pública
respectuosos amb els DDHH.
R3. Incrementada i millorada la qualitat de l’acompanyament
polític, amb una mirada de gènere, comunitària i de treball en
xarxa, a persones defensores dels DDHH que s’enfronten a la
repressió i a les violències de les empreses que operen en
zones industrials i assentaments de Jerusalem Est.
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904
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

SEGURETAT PER A QUI? ANÀLISI I PROPOSTES DES
D'UNA CIUTADANIA CRÍTICA AMB EL COMERÇ
D'ARMES, LA PRIVATITZACIÓ DE LA GUERRA I ELS
SEUS EFECTES EN LA VULNERACIÓ DELS DRETS
HUMANS DE LES DONES A PALESTINA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans, igualtat de gènere, autoritats
locals, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

88.920,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD).

70.000,00 €

Del 01/12/2018
al 30/11/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a prevenir l’augment de flux d'armes i la
privatització de la guerra i la seguretat a Palestina, mentre
s'assegura el respecte dels Drets Humans (DDHH) en
general i els drets de les dones en particular.

R1. Millorades les estructures i estratègies de recerca sobre
l'impacte i la influència de l'industria militar i de seguretat
privada europea en el procés de pau i el respecte dels DDHH
en la ocupació de Palestina, amb especial atenció als drets
de les dones.

L’objectiu específic consisteix en promoure una ciutadania
catalana informada, compromesa i crítica davant de les
diferents formes de violència i dels efectes que tenen els
processos de privatització de la guerra i de la seguretat
ocorreguts a Palestina sobre les dones i els DDHH.

R2. Augmentada la sensibilització, conscienciació i
coresponsabilitat de la ciutadania catalana sobre el rol i
responsabilitat que tenen els processos de privatització de la
guerra i la seguretat sobre les violències que pateixen les
dones en els conflictes de llarga durada.
R3. Desenvolupada una estratègia d'incidència politico-social
a Catalunya i a l’Estat Espanyol per denunciar el fenomen de
la privatització de la guerra i la seguretat en els conflictes de
llarga durada, concretament a Palestina. Posant especial
èmfasi en la promoció de la coherència de polítiques dels
actors i institucions públiques de Catalunya amb la
interconnexió de les Agendes de DDHH, l’Agenda de dones,
pau i seguretat, l’Agenda 2030 (ODS 5 i 16), o els
compromisos derivats de la Convenció Internacional
d'eliminació de totes les formes de Discriminació contra la
Dona (CEDAW).
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735
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

COMUNITATS RESILIENTS: REFORÇANT ELS
MITJANS DE VIDA, L’EDUCACIÓ I L’ESTABILITAT
SOCIAL PER ALS REFUGIATS SIRIANS I LES
POBLACIONS D'ACOLLIDA

Desenvolupament humà: feina i treball decent, capacitats i
formació vocacional, inclusió social, educació.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Iraq, Jordània,
Líban y Turquia

Cost de la acción

8.000.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiario

Europeaid

47.790,87 €

Del 01/05/2016
al 30/06/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Enfortir la resiliència de les comunitats i la cohesió entre
els joves refugiats de Síria i la comunitat d’acollida de
joves d’Iraq, Jordània, Líban i Turquia.

R1. Facilitat l’accés a les oportunitats de subsistència basades
en la demanda de les joves refugiades i refugiats de Síria a les
comunitats de refugiats i d’acollida.

Els objectius específics consisteixen en:
- Fomentar l’autosuficiència econòmica dels joves
vulnerables en les poblacions de refugiats i
d’acollida de la comunitat (feina, mode de vida i
seguretat alimentària).
- Enfortir les perspectives de les poblacions de
refugiats i d’acollida de joves per a que siguin
social i econòmicament productives (feina i
educació).
- Promoure les relacions positives i la col·laboració
entre els joves de les comunitats refugiades i
d’acollida (estabilitat social i recolzament
psicosocial).

R2. Augmentat l’accés a les oportunitats de les joves
refugiades i refugiats de Síria a les comunitats de refugiats i
d’acollida.
R3. Reforçada la capacitat de les comunitats de refugiats i
d’acollida per fer front als efectes psicosocials negatius de la
crisis.
R4. Involucrades les comunitats de refugiats i d’acollida en el
diàleg i la col·laboració per projectes conjunts.
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831
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

PONTS A L’ENTENIMENT EN LA CRISI DEL
MEDITERRÀNI: EMPODERAR ALS JOVES A
TRAVÉS DE LA COHESIÓ SOCIAL

Drets Humans i governança democràtica: pau i seguretat.
Desenvolupament humà: inclusió social i protecció social.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Jordania

Cost de la acción

67.167,42 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

51.050,00 €

Del 01/09/2017 al
28/02/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al foment d’una autèntica cultura de pau, la
cohesió social i la resiliència de la població refugiada de
Síria i la comunitat d’acollida del Mafraq i Zarga, Jordània,
en el context de la crisis del mediterrani.

R1. Enfortits i ampliats els coneixements i habilitats de la
joventut refugiada siriana i la població d’acollida jordana, de la
localitat de Mafraq, per resoldre conflictes i avançar en la
cohesió social de les diferents comunitats, a través de la
comprensió mútua i la creació d’espais segurs de debat i de
diàleg comunitari.

L’objectiu específic consisteix en reforçar el rol de la
joventut refugiada siriana i la població d’acollida jordana,
de les localitats del Mafraq i Zarga, com a promotores de
resiliència, cohesió social i cultura de pau dins de les
seves comunitats, davant la societat civil jordana i siriana, i
enfront de les institucions públiques locals i internacionals.
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845
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

INDICASERE: INCIDÈNCIA, DIAGNÒSTIC,
CAPACITACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I RESILIÈNCIA
DE LES COMUNITATS SIRIANES A
JORDÀNIA, KURDISTAN I CATALUNYA
Ubicació de l’acció

Jordania, Iraq,
Catalunya

Cost de la acción

757.268,24 €

Sector
Drets Humans i governança democràtica: societat civil, equitat de
gènere , pau i seguretat.
Migració i asil.

Funció

Donant de l’acció

Coordinador

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD)

Import finançament

595.394,67 €

Dates

Del 1/12/2017
al 30/11/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la prevenció de conflictes violents, la
transformació de les seves causes i la solució pacífica,
dialogada i justa dels conflictes, a través del reforç del rol
de la societat civil per a la prevenció de l'extremisme
violent. Com a esforç integral de resposta al conflicte de
Síria i els seus efectes a Jordània, el Kurdistà iraquià i
Catalunya.

R1. Reforçades les capacitats de la societat civil que participa
a l'Observatori per a la Prevenció de l'Extremisme Violent a
Jordània, Kurdistà iraquià i Catalunya, per tal de jugar un rol
clau, actiu i sostenible en la definició de polítiques públiques
en matèria de construcció de pau i refugi.

L’objectiu específic consisteix en promoure la intervenció
plena de les dones i la joventut refugiada siriana i
d’acollida jordana, kurda i catalana en la transformació de
les causes del conflicte derivat de la guerra a Síria

R2. Reforçada la participació i accessibilitat de la societat civil
organitzada en la formulació de polítiques públiques en
matèria de construcció de pau, resolució de conflictes i crisi
de refugi, amb especial èmfasi en la resolució de Nacions
Unides 1325, i a través de l'anàlisi de qualitat del rol de la
dona i la joventut en la prevenció de l'extremisme violent
R3. Reforçada l'acceptabilitat de les narratives alternatives
als discursos d'odi en el context de la crisi de Síria a través
de la promoció de xarxes anti-rumors, per tal de fer front a la
intolerància i la violència, amb un rol especial de dones i
joventut.
R4. Reforçada la resiliència, així com la disponibilitat i
assequibilitat, per a la protecció de la població refugiada
siriana i d'acollida, especialment les dones i joves, a Jordània
i el Kurdistà iraquià.
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852
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

PONTS A L’ENTENIMENT EN LA CRISI DEL
MEDITERRÀNI: EMPODERAR ALS JOVES A
TRAVÉS DE LA COHESIÓ SOCIAL

Drets humans i governança democràtica: societat civil, pau i
seguretat.
Desenvolupament humà: inclusió social, protecció social,
cultura.
Migració i asil.

Ubicació de l’acció

Jordania

Cost de la acción

42.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Casa Nostra,
Casa Vostra.

30.000,00 €

Del 01/09/2017
al 30/04/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir al foment d’una autèntica cultura de pau, a la
cohesió social i resiliència de la població siriana refugiada
y de la comunitat d’acollida de Mafraq, Jordània, en el
context de la crisi del Mediterrani.

R1. Enfortits i ampliats els coneixements i habilitats de la
joventut siriana refugiada i la població d’acollida jordana de la
localitat de Mafraq, per resoldre conflictes i avançar en la
cohesió social de diferents comunitats, a través de la
comprensió mútua i la creació d’espais segurs de debat i de
diàleg comunitari.

L’objectiu específic consisteix en reforçar el rol de la
joventut siriana refugiada i la població d’acollida jornada
de les localitats de Mafraq, com promotors de resiliència,
cohesió social i cultura de pau, dins de les seves
comunitats, així com davant de la societat civil jordana i
siriana y de les institucions públiques locals i
internacionals.

R2. Augmentat el coneixement i la incidència sobre l’impacte i
el rol de la joventut en la cohesió social en contextos de
confluència dels mandats humanitaris, de desenvolupament i
de construcció de pau, com es el de la crisis de refugiats a
Jordània.
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906
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

HADAF: PROMOCIÓ DE LA PAU I LA RESILIÈNCIA

Drets humans i governança democràtica: societat civil, autoritats
locals, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Jordania

Cost de la acción

371.925,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

AECID (Agencia
Española de
Cooperación
Internacional y
Desarrollo).

297.579,00 €

Del 01/02/2019
al 31/01/2021

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir a la prevenció de l’extremisme violent (PEV) a
Jordània.

R1. Reforçat l’Observatori per a la Prevenció dels
Extremismes Violents (OPEV) a Jordània.

L’objectiu específic consisteix en enfortir les capacitats de
la societat civil jordana per prevenir l’extremisme violent.

R2. Reforçat el coneixement sobre les causes de l’extremisme
violent i l’agenda global de prevenció.
R3. Adoptat un Pla d’Acció en PEV de les Organitzacions de la
Societat Civil (OSC) i establert un diàleg amb les institucions.
R4. Reforçada la resiliència dels joves jordans a les narratives
extremistes violentes.
R5. Reforçada la resiliència i el rol de la dona en la PEV a
Jordània, contribuint a la resolució 1325 de la ONU.
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842
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

CONSTRUCCIÓ DE PAU Y NOVIOLÈNCIA:
DEFENSORES I DEFENSORS DE DRETS HUMANS
EN ACCIÓ

Drets humans i governança democràtica: societat civil, Drets
Humans, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

AEXCID (Agencia
Extremeña de
Cooperación al
Desarrollo).

203.853,73 €

Del 15/09/2017
al 15/01/2019

Territoris
Palestins
Ocupats

Cost de la acción

254.773,15 €

Objectius principals i específics

Resultats

Promoure la construcció de pau i noviolència i la protecció
de les defensores i defensors de Drets Humans (DDHH) a
les zones de màxima vulnerabilitat segons el Dret
Internacional.

R1. Enfortides les capacitats de les defensores i defensors de
DDHH y de la societat civil palestina, en el monitoratge i
documentació de violacions dels DDHH, seguretat digital i Dret
Internacional.

L’objectiu específic consisteix en promoure l’enfortiment
de l’enfoc de construcció de pau i noviolència, a través de
l’enfortiment de les capacitats de les defensores i
defensors dels DDHH en xones amb un elevat grau de
vulnerabilitat de drets com Gaza i l’Àrea C dels Territoris
Palestins Ocupats.

R2. Reforçat el monitoratge i documentació de violacions dels
DDHH i millorada la protecció mitjançant el suport legal i
psicosocial de la població vulnerable palestina a la Franja de
Gaza i Cisjordània.
R3. Reforçat el recolzament dels grups socials de la comunitat
internacional i la societat civil extremenya, per la protecció de
les defensores i defensors de DDHH en situació de risc.
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830
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Per motius de seguretat i protecció de dades, aquesta informació només es facilitarà sota demanda específica i
a consideració de NOVACT.
Títol del projecte

Sector

ENFORTINT LA CONSTRUCCIÓ DE PAU I LA
RESPOSTA NOVIOLENTA DE LES OSC I LES
AUTORITATS LOCALS A LES VULNERACIONS
DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS, A LA LOCALITAT
D’AL WALAJAH, A L’ÀREA C DELS TERRITORIS
OCUPATS DE PALESTINA.

Drets Humans i governança democràtica: societat civil, Drets
humans, equitat de gènere, pau i seguretat.

Ubicació de l’acció

Palestina

Cost de la acción

194.978,20 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

147.708,20 €

Del 01/09/2017
al 31/08/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Enfortir l’enfoc de la construcció de pau i la resposta
noviolenta de les organizaciones i les autoritats locals de
zones amb risc de desplaçaments de l’àrea C dels
Territoris Ocupats de Palestina.

R1. Augmentats els coneixements, el lideratge i les habilitats
jurídiques de les OSC i les autoritats municipals de la localitat
d’Al Walajah i el seu entorn, sobre les violacions de drets a la
seguretat, la protecció i la igualtat.

Els objectius específics consisteixen en:
- Enfortir les capacitats de resiliència a les
vulneracions dels drets civils i polítics de dones i
homes, Organitzacions de la Societat Civil (OSC),
autoritats locals i responsables polítics d’Al
Walajah, Betlem, a través del seguiment,
protecció, incidència i mobilització.
- Augmentar l’empoderament i la protecció a nivell
local, nacional i internacional de les OSC i les
autoritats locals d’Al Walajah, que no son visibles
o actives en la resolució de conflictes.

R2. Augmentat el coneixement de les violacions dels drets de
la població de la zona i dels drets de les dones de la localitat
d’Al Walajah. Augmentat també el coneixement dels
instruments d’incidència per part d’autoritats locals,
delegacions diplomàtiques i OSC internacionals.
R3. Mobilitzades dones i homes de les comunitats locals, per
reclamar el seu dret a la seguretat i a la igualtat, de manera
integral, incloent a representants polítics, grups de dones o
OSC.
R4. Recolzada la protecció de persones en rics de
desplaçament d’Al Walajah i de l’àrea C per part de la
comunitat internacional, a través d’OSC i representants públics
d’influència.
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Àrea
Lab

Des de l’àrea Lab NOVACT treballa, principalment, la implementació de processos de
democratització econòmica.
En un context polític Barceloní molt favorable cap a l’economia social i els drets socials, comú
també a altres municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i altres ciutats de l’Estat i d’Europa,
NOVACT aposta per convertir la pràctica econòmica de la societat actual en un instrument de
transformació i construcció de societats més democràtiques.
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Àrea Lab:
Projectes per línies estratègiques

75%
LE5. CD

0%
LE1. CGS
LE2. PEV
LE3. JG

25%
LE4. RCNV
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Projectes Àrea LAB > LE4. Recolzar estratègies de resistència civil
noviolenta (RCNV) >

783
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Servei Civil Inter
nacional de Catalunya

Grup ECOS.
NOVACT. Institut Internacional per
a l’acció noviolenta.

Títol del projecte

Sector

DEL RAVAL AL MÓN: DEFENSANT DRETS,
TRANSFORMANT REALITATS

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
drets humans, igualtat de gènere.
Desenvolupament humà: inclusió social, cultura, educació.

Ubicació de l’acció

Barcelona
(Espanya).

Cost de l’acció

96.000,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.
Comissió Europea.
ACCD (Agència
Catalana de
Cooperació i
Desenvolupament).

96.000,00 €

Del 01/06/2016
al 31/08/2018

9.500,00 €
1.800,00 €

Objectius principals i específics

Resultats

Contribuir 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.

R1. Generades propostes col·lectives i estructurals, tant a
Barcelona com als països d’origen, per part dels activistes
locals, el personal internacional a favor d’una perspectiva
intercultural.
R2. Integrada la perspectiva feminista e intercultural en el
funcionament de les entitats de voluntariat internacional.
R3. Integrats canvis estructurals per combatre les
desigualtats generades pel model econòmic i de consum
actuals, en el dia a dia d’entitats, moviments socials i xarxes
internacionals que treballen per a la transformació social.
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Projectes Àrea LAB > LE4. Recolzar estratègies de resistència civil
noviolenta (RCNV) >

895
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

ESCOLA D'ESTIU: DINAMITZADORES DE TALLERS DE
NOVIOLÈNCIA ACTIVA

Desenvolupament humà: educació i formació vocacional.

Ubicació de l’acció

Barcelona
(Espanya).

Cost de l’acció

5.846,47 €

Funció

Donant de l’acció

Coordinador

Import finançament

Dates

Del 15/06/2018
al 31/07/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Construir de forma col·laborativa coneixements i eines
bàsiques i sòlides amb persones que volen dinamitzar
aquest tipus de tallers.

R1. Realitzada l’escola d’estiu 2018 amb una elevada
participacióde persones implicades i motivades per la
temàtica de la noviolència (30 participants promotors de
noviolència).

L’objectiu específic consisteix en impartir diferents sessions
teòriques i orientar als participants sobre:
- Fonaments de transformació noviolenta de
conflictes.
- Bases de la comunicació noviolenta.
- Gestió emocional des de la noviolència.
- Acció noviolenta creativa.
- Deliberació i pressa de decisions. Xarxes i
seguretat.
- Dinamització de tallers sobre noviolència.
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Projectes Àrea LAB > LE5. Construir democràcies (CD) >

808
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Ajuntament de BCN

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Ivalua.
UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya).
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
Young Foundation.

Títol del projecte

Sector

B-MINCOME: COMBINANT L'INGRÉS MÍNIM GARANTIT
I LES POLÍTIQUES SOCIALS ACTIVES A ZONES
URBANES DESFAVORIDES DE BARCELONA

Drets Humans i governança democràtica: societat civil.
Creixement econòmic: finançament públic i
macroeconomia, integració regional.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

6.067.613,50 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

European Comission,
EuropeAid

637.662,50 €

Del 01/11/2016
al 31/10/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Fomentar l’economia i les relacions de proximitat i
aconseguir que els barris siguin econòmicament i
socialment vitals, afavorint que els diners circulin dins el
territori de l’Eix Besòs.

R1. Generat un impacte comunicatiu i comunitari rellevant
sobre l’ús, els beneficis i el funcionament de la moneda Rec.

Els objectius específics consisteixen en:
- Fomentar el comerç local i evitar la desertització
dels carrers.
- Fer circular els diners i mantenir-los als barris.
- Enfortir les xarxes entre veïns i veïnes, i entre
entitats i comerços, com a eina de cohesió social.

R2. Captades 150 empreses per a que formin part del
sistema Rec i els 70% de famílies del projecte cobren en
Recs.
R3. Familiarització i posada en ús i circulació (incloent
multiplicació) de la moneda ciutadana Rec a l’Eix Besòs.
R4. Enfortiment dels circuits econòmics locals i la vida
comunitària i associativa, a través de la moneda ciutadana
Rec.
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Projectes Àrea LAB > LE5. Construir democràcies (CD) >

856
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

SERVEI D'ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE
COOPERACIÓ VIC 2017-2020

Drets Humans i governança democràtica: societat civil,
democràcia, Drets Humans.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

9.990,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de VIC.

9.990,00 €

Del 15/07/2017
al 31/03/2018

Objectius principals i específics

Resultats

Assessorar i acompanyar a l’Ajuntament de Vic en
l’elaboració d’un Pla de Cooperació al Desenvolupament
(PDC), a partir de l’avaluació de l’antic Pla, realitzant un
procés participatiu amb els actors de cooperació a la ciutat i
polítics.

R1. Definida una proposta pels propers anys basada en la
coherència de polítiques, el consens de la ciutat i el
desplegament realista de nous instruments.

Els objectius específics consisteixen en:
- Consensuar i definir les línies de treball a seguir els
propers 4 anys en matèria de cooperació del
municipi.
- Integrar la promoció dels ODS des de l'àmbit local,
amb un enfocament de drets i de construcció d’una
cultura de Pau des de l'esfera municipal.
- Construir un sistema de seguiment i d'indicadors
adaptar a la realitat i l'abast de la política d'un
municipi com Vic.

R2. Creat un sistema de seguiment i d'indicadors, senzill i
pràctic amb base a l’adaptat a la realitat i l'abast de la
política municipal.

67

Projectes Àrea LAB > LE5. Construir democràcies (CD) >

914
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Coodin.

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Títol del projecte

Sector

ENFORTIMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
CATALANA A TRAVÉS DE LES MONEDES
COMPLEMENTÀRIES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil.
Creixement econòmic: finançament públic i
macroeconomia, integració regional.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

198.640,00€

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiari

Generalitat de
Catalunya

99.240,00€

Del 1/12/2018 al
31/10/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Definir un decàleg d’estratègies claus de reactivació
econòmica, a través d’una recerca sobre les monedes
socials i complementàries i sobre el finançament cooperatiu.

R1. Identificats i mapejats els agents clau i plantejat un
decàleg d’estratègies on la moneda complementària es un
element motor que promou i fomenta l’economia cooperativa,
social i solidària catalana.

Els objectius específics consisteixen en:
- Fomentar la reactivació econòmica del teixit
econòmic.
- Fomentar la competitivitat de l'economia de les
empreses participants en la xarxa de moneda Rec.
- Enfortir les xarxes entre veïns i veïnes, i entre
entitats i comerços, com a eina de cohesió social.
- Potenciar l’ocupació en empreses socials per a la
gestió de la moneda o per al desenvolupament
d’aplicacions derivades.

R2. Assegurada la consolidació del Rec a Barcelona, i la
seva extensió a altres barris de la ciutat; i establerta la
moneda Rec com el punt de partida de la moneda digital a
Catalunya.
R3. Constituïda una cooperativa gestora de la moneda
ciutadana (amb usuàries i representants de diferents sectors
que promouen el Rec) que genera ocupació.
R4. Dissenyades dues línies de negoci vinculades a les
tecnologies del sistema Rec i programada una plataforma
web del Rec.
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916
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

Ekona.

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.

Títol del projecte

Sector

ENFORTIMENT DE L’ECONOMIA CATALANA A
TRAVÉS DE UN SEGELL D’INVERSIONS
RESPONSABLES

Drets Humans i governança democràtica: societat civil.
Creixement econòmic: finançament públic i
macroeconomia, integració regional.

Ubicació de l’acció

Espanya

Cost de l’acció

199.917,50 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Cobeneficiari

Generalitat de
Catalunya

31.280,00 €

Del 21/12/2018
al 31/10/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Atreure capital per a projectes d'alt impacte i de caràcter
responsable i sostenible, a través de la creació d'un segell
d'inversions responsables.

R1. Constituïdes dues cooperatives: una impulsora del segell
d'inversions responsables i una altra certificadora del segell.

Els objectius específics consisteixen en:
- Afavorir la participació de població amb baixos
estalvis en la inversió de projectes responsables a
través de la moneda social.
- Fomentar la reactivació econòmica del teixit
econòmic.
- Re-localitzar l'economia en sectors estratègics
- Fomentar la productivitat de l'economia, en la
mesura que aprofita els tecnologies més punteres
que incrementen la seguretat al mateix temps que
redueix costos financers.

R2. Establert un acord amb l'administració pública per a
l'aplicació del segell a dos projectes pilot d'inversió.
R3. Atorgat el segell d'inversions responsables a dues
entitats (o plataformes col·lectives existents).
R4. Creada una xarxa ‘d’avisadores’ al territori que consta
d'una entitat a cada regió de Catalunya.
R5. Participació de la població usuària de la moneda Rec en
les inversions responsables.
R6. Elaborat un informe sobre les condicions que ha de tenir
un fons d'inversions responsables d'alt impacte a Catalunya,
de manera que les persones que prenen decisions sobre
aquest tema tenen informació rigorosa i detallada.
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917
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

DOSSIER MONEDES COMPLEMENTÀRIES I SOCIALS

Desenvolupament humà: educació.

Ubicació de l’acció

Barcelona
(Espanya).

Cost de l’acció

9.109,10 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona.

9.109,10 €

Del 01/12/2018
al 3101/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Oferir una visió bàsica global del sistema financer actual i
donar a conèixer la temàtica de les monedes socials com
alternativa complementària a l’economia tradicional.

R1. Revisat i maquetat un manual que és el resultat d’un
recull d’articles de diversos autors, experts en el món de les
monedes socials i complementàries, els quals presenten una
llarga trajectòria contrastada tant en l’àmbit acadèmic com
activista.
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920
Sol·licitant principal

Cosol·licitant

Entitat afiliada

NOVACT. Institut Internacional per a
l’acció noviolenta.
Títol del projecte

Sector

SERVEI DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE LA
MONEDA CIUTADANA REC

Creixement econòmic: integració regional, ajuda per al
comerç.

Ubicació de l’acció

Barcelona,
Catalunya.

Cost de l’acció

6.840,00 €

Funció

Donant de l’acció

Import finançament

Dates

Coordinador

Ajuntament de
Barcelona

6.840,00 €

Del 10/12/2018
al 31/10/2019

Objectius principals i específics

Resultats

Reforçar i ampliar l’ús de la moneda ciutadana REC a
través de la dinamització comercial i associativa de l’Eix
Besòs.

R1. Captades 17 usuàries particulars, durant la campanya de
Nadal.

L’objectiu específic consisteix en consolidar usuaris
existents i ampliar actors de diferents sectors i àmbits, així
com altres usuaris a títol individual dels 10 barris de l’Eix
Besos.

R2. Assessorades 471 usuàries del B-MINCOME, 170
comerços i 2 entitats, durant la campanya de Nadal.
R3. Recirculats 4.125 recs durant el primers 20 dies del mes
de desembre, un 73.3% més que tot el mes anterior.
R4. Repartits “kits promocionals” als comerços per
augmentar el coneixement del rec entre els clients.
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