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Transformar amb 
la noviolència 

NOVACT, un any més, ha treballat amb l’enfoc noviolent per aportar a la tasca de construcció 
de pau arreu de la Regió Euromediterrània. A més, ens hem vist amb la necessitat d’enfocar les 
nostres accions per a la transformació social en un context de violació de drets humans i civils, 
manca d’acció davant la deriva ecològica, i de l’ecologia social, l’augment del poder de les forces 
de l’extrema dreta, i les seves conseqüències, també a Europa. Així com la deriva de les classes 
dirigents que discriminen, divideixen i creen diferències per obtenir el benestar d’unes poques 
persones.

Tenim el plaer d’explicar-vos aquest treball a través de la Memòria d’Activitats del 2019, plena de 
demostracions pràctiques: projectes de cooperació i accions de solidaritat entre organitzacions de 
les dues riberes del Mediterrani, i a Europa i a Espanya i a Catalunya.

En aquesta Memòria d’Activitats del 2019 volem donar llum al valor de l’estratègia d’acció 
noviolenta que NOVACT aporta amb el seu recolzament a accions, estratègies i formacions, de 
forma imparcial, defensant l’aplicació de la justícia Internacional, en tots els projectes i actuacions.

Aquest 2019 NOVACT ha incrementat el seu equip humà i els seus recursos econòmics; ha treballat 
internament per dotar-se de plans i protocols, volguts i aprovats per l’equip a més del Consell, que 
manté sempre actualitzats, i que permeten dotar de coherència la seva organització interna.

Continua a més, desenvolupant plans i protocols per a la seva acció externa, compartint-los amb 
moltes altres organitzacions amb qui compartim visió, per teixir alternatives que permetin canviar 
les actituds culturals impulsades per la visió estreta de protecció de privilegis.

Espero que la lectura d’aquesta Memòria d’Activitats 2019 serveixi d’inspiració de cara al 2020 tan 
complex que estem vivint, per sòcies i socis que ens coneixen. Però que pugui obrir també visions 
i sentits comuns en els i les que s’apropen a la visió i missió de NOVACT per primera vegada.

NOVACT des de fa 20 anys proposa una transformació social noviolenta concreta, aplicada i 
diversificada, i en contínua evolució, per fer front als reptes que el sistema ens proposa cada dia, 
amb més urgència.

NOVACT és un espai obert per a la ciutadania que persegueix llibertat, justícia i els drets humans i 
civils per tots i totes, amb l’esforç de les persones que formen un equip impressionant, tots i totes 
conscients de la urgència de fer-ho.

Esperem les vostres contribucions, idees, preguntes i col·laboracions per reforçar el moviment per 
la pau en general, a més d’una base social noviolenta en particular, per “fer un món millor” entre 
totes i tots.

Bona lectura!

Simonetta Costanzo Pittaluga
Presidenta NOVACT



NOVACT, Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, és una entitat que promou processos de 
transformació cap a societats basades en els drets humans, la justícia i la democràcia a la regió Euro-
Mediterrània. 

Durant més de 15 anys ens hem dedicat a la recerca, la incidència i la cooperació internacional i hem 
contribuït a generar ponts entre moviments socials, acadèmia i institucions. NOVACT va néixer 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, al 2016 va canviar el seu nom 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. 

Sobre  
NOVACT



La nostra visió

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.

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. 

Línies estratègiques:
A través de les cinc línies estratègiques en les que s’emmarca 
el nostre treball: 

Línea estratègica 1:
Controlar la privatització de la guerra i de la seguretat 

Línea estratègica 2:
Prevenir els extremismes violents.

Línea estratègica 3:
Fomentar la justícia de gènere.

Línea estratègica 4:
Recolzar estratègies de resistència civil noviolenta.

Línea estratègica 5:
Construir democràcies.



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 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:

Valors i ideari polític

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.





Els comptes 
del 2019

Resum Balanç Situació 2019

Els ingressos totals de NOVACT durant el 2019 han estat de 2.937.539,32€. El que representa un 
increment de la xifra de negoci, respecte a l’any anterior, del 40,21%.

Els ingressos rebuts per part d’entitats públiques són el 85% del total i estan associats als projectes 
que implementem.

Actiu  

A. Actiu no corrent 119.859,02

I. Immobilitzat intangible 20.427,94

II. Immobilitzat material 46.820,97

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 44.214,97

V. Inversions financeres a llarg termini 8.395,14
  

B. Actiu corrent 3.200.591,00

II. Existències 22.370,24

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.127.844,56

V. Inversions financeres a curt termini 10.000,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.040.376,20

Total actiu (A+B) 3.320.450,02

Patrimoni net i passiu

A. Patrimoni net 3.238.179,05
A-1. Fons propis 19.146,4

V. Resultats d’exercicis anteriors (-) 6.545,28

VII. Resultat de l’exercici 25.691,68

A-3. Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.219.032,65
  

C. Passiu corrent 82.270,97
III. Deutes a curt termini 3.969,75

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 78.151,22

VI. Periodificacions a curt termini 150,00

Total patrimoni net i passiu 3.320.450,02



D’on provenen els nostres ingressos?

Ingressos totals:

Principals ingressos de fons públics:

EuropeAid
36%

United 
Community Fund

24%

Agència 
Catalana de 
Cooperació

17%

Agència 
Espanyola de 
Cooperació

11%

Ajuntament de 
Barcelona

5%

Generalitat de 
Catalunya

5%

Diputació 
Barcelona

2%

Fons Europeus 
50%

Finançament 
local 
35%

Vendes 
7%

Fons Privats
6% Altres Ingressos

2%



Què hem 
aconseguit durant 
el 2019? 

Al llarg del 2019, a NOVACT hem seguit treballant en tres àrees geogràfiques de la regió Euro-Mediterrània 
(Europa, Maghreb i Mashreq) i, a través de les cinc línies estratègiques vinculades amb els nostres valors 
i el nostre ideari polític.

En el marc de la línia  per controlar la privatització de la guerra i de la seguretat s’ha treballat per 
contribuir a la defensa dels drets humans i ambientals, afavorint una transició eco-social cap a un 
món habitable per tothom, a través de la recerca, monitoreig, sensibilització i incidència político-social 
sobre l’impacte sobre els drets humans i mediambientals de l’extractivisme devorador i colonial de les 
empreses transnacionals, la producció armamentística i el sector militar i de seguretat. Especialment 
de les violències i desigualtats generades als territoris ocupats de Palestina i el Sàhara, i amb un focus 
especial en els drets de les dones. 

Per altra banda, s’ha contribuït al respecte dels drets humans 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, visibilitzant les causes estructurals, els actors i les polítiques que impacten en 
els drets humans de les persones refugiades i migrants durant tota la ruta migratòria des del Sahel, la 
Frontera Sud espanyola fins als processo de deportació des de Catalunya, treballant cap al foment d’una 
ciutadania crítica i per generar canvis en les polítiques públiques

En el marc de la prevenció dels extremismes violents, l’Observatori per la Prevenció dels Extremismes 
Violents (OPEV) ha consolidat la seva presència en les dues ribes del Mediterrani on ja hi formen part 181 
organitzacions a 23 països que estan treballant per la prevenció de totes les formes d’extremisme violent, 
posant l’enfocament a la pujada de l’extrema dreta, el yihadisme salafista, el racisme i la islamofòbia.  

Els grups motors de l’OPEV de l’estat espanyol, Tunísia, 
Jordània, Iraq i Kurdistan han realitzat la segona trobada 
estratègica a Jordània on es van reforçar la coordinació 
de l’estratègia, sobretot de la línia d’investigació, 
formació i comunicació conjunta. Aquest any hem creat 
el manual de Prevenció dels Extremismes Violents que 
ens permet entendre i abordar des d’una part teòrica 
i pràctica els fenòmens dels extremismes violents. A 
més a més, hem millorat i actualitzat la nostra imatge 
gràfica estrenant pàgina web.

En la línia estratègia per fomentar la justícia de 
gènere destaquem l’aprovació del Pla d’Igualtat de 
NOVACT i el Protocol contra l’Assetjament Sexual, 
per tal de reforçar la perspectiva de gènere a nivell 
intern i impulsar estratègies per a convertir-nos en una 
organització més horitzontal i equitativa.



La línia per a recolzar estratègies de resistència civil noviolenta s’ha desenvolupat en les tres àrees 
geogràfiques en les que treballa NOVACT. 

Pel que fa a Europa destaquem la consolidació de la plataforma Defender a quien Defiende, de la qual 
NOVACT en forma part, com a facilitador multidisciplinari d’eines de protecció i incidència política. 
Juntament a Greenpeace es va crear l’Escola d’Activisme, conjunt de tallers, cursos online i un campament 
per a joves. 

A través de l’International Trial Watch es va assegurar que al judici per la sentència condemnatòria 
459/2019 a les autoritats i líders socials catalans del Tribunal Suprem, comptés amb observadores 
internacionals. A més, es va activar el dispositiu de Som Defensores diverses vegades en el marc de les 
mobilitzacions.

A Palestina, en el marc de la línia de civil resistance, també hem treballat donant suport i visibilitzant 
el rol imprescindible de les dones defensores de drets humans a Gaza i Cisjordània. A més, hem seguit 
fomentant el suport a totes les persones defensores de drets humans i als moviments de transformació 
social noviolenta. En la zona Magreb, i sobretot a Tunísia, hem treballat en la consolidació de dues 
Escoles Populars SPEAR on van participar més de 100 persones; espais per a joves organitzats de la 
regió MENA i el Sàhara Occidental en els quals es va poder aprofundir en la contribució a la perspectiva 
de seguretat humana, l’estat de dret i la justícia social a la regió.

Finalment, en el marc per a construir democràcies, s’ha seguit fomentant la moneda ciutadana REC com 
a instrument per fomentar l’impacte local de la despesa pública i activació de l’economia local

A més, NOVACT ha contribuït a la creació de dues noves cooperatives relacionades amb el REC i 
l’economia social i solidària: Taula de Canvi SCCL i Agència ESG SCCL. També s’ha contribuït al fet 
que les administracions catalanes avancin per a garantir el compliment dels drets humans a través de la 
implementació de mecanismes de control sobre les Empreses Transnacionals (ETN), aplicant criteris de 
compra pública responsable.



Projectes

Durant el 2019 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 cinc 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. 
 - LE2. Prevenir els extremismes violents. 
 - LE3. Fomentar la justícia de gènere.
 - LE4. Recolzar estratègies de resistència civil noviolenta. 
 - LE5. Construir democràcies. 

Àrees de treball

 - Àrea Europa.
 - Àrea Maghreb.
 - Àrea Mashreq.

39 projectes 
durant el 2019.



Projectes per àrees de treball:

Projectes per línies estratègiques:

Europa
58%

Mashreq
18%

Maghreb
24%

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

29%

LE2. Prevenir els 
extremismes violents 

(PEV).
26%LE3. Fomentar la 

justícia de gènere (JG).
3%

LE4. Recolzar 
estratègies de resistència 
civil noviolenta (RCNV).

18%

LE5. Construir 
democràcies (CD).

24%



Àrea  
Europa

En el marc de la línia per  controlar la privatització de la guerra i de la seguretat s’han treballat 4 
eixos principals d’acció durant 2019: l’enfortiment del projecte Shockmonitor i la identificació 
de la seva relació amb empreses de la indústria extractiva; les accions de recerca, comunicació 
i incidència de l’Observatori d’Empreses i Drets Humans de la Mediterrània ODHE (impulsat 
per Novact i Suds); i un avanç significatiu en els espais de sensibilització cap a les institucions 
i incidència en relació a la introducció dels drets humans en la contractació pública (de la 
campanya 99,3% responsable).

Tot això amb l’objectiu de promoure la fi de l’ocupació als territoris de Palestina i el Sàhara 
Occidental a través de la recerca, la sensibilització ciutadana i la incidència política.

Finalment, s’ha contribuït al respecte dels drets humans 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. I vinculat això, també s’ha treballat en el marc de les 
vulneracions de drets humans que es produeixen en el sistema de deportacions entre Catalunya 
i Frontera Sud cap al Marroc en persones migrants i refugiades, des d’un punt de vista de 
gènere i securitari.

En detall, el projecte ODHE (Novact i Suds) va impulsar en 2019 la “Carta Oberta a les i 
els eurodiputats sobre la ratificació de l’acord de pesca UE-Marroc”, subscrita per almenys 
60 organitzacions en solidaritat amb el Sàhara Occidental Ocupat. Els àmbits d’incidència 
inclouen als ajuntaments catalans sensibles a la introducció de clàusules de drets humans en 
la contractació pública, inclòs de manera especial l’Ajuntament de Barcelona, fins a espais 
més amplis de l’àmbit autonòmic català com la Generalitat de Catalunya o la Sindicatura de 
Greuges.



A nivell internacional s’ha buscat participar, amb altres xarxes de treball per la justícia global, 
en les sessions del Consell de Drets Humans de Nacions Unides o en els espais paral·lels 
de la IV ronda de negociació del Tractat d’empreses i Drets Humans en Nacions Unides, 
on aquest 2019 hem organitzat una sessió especial centrada en denunciar i visibilitzar la 
impunitat corporativa en el marc de l’ocupació dels territoris de Palestina i el Sàhara. 

En el marc de la prevenció dels extremismes violents, hem començat a treballar de forma 
coordinada amb Itàlia i Àustria per prevenir l’extrema dreta, el salafisme yihadista i els delictes 
d’odi i discriminació. Hem elaborat un diagnosis sobre les causes i vectors dels extremismes 
violents a Catalunya així com recomanacions per abordar-los i un anàlisi de bones pràctiques 
en política pública per la prevenció dels extremismes violents.

S’ha format a un total de 70 persones de la societat civil, professionals de primera línia i joves 
en com prevenir la radicalització violenta a través de formacions basades en el manual i a 
través de la metodologia RIZOMA. Per últim, hem realitzat una conferència on van participar 
més de 120 assistents, per tal de compartir els resultats de la diagnosis i donar una resposta 
comuna entre institucions i societat civil per prevenir els extremismes violents des d’un 
abordatge dels Drets Humans. 

La línia Civil Resistance s’ha enfortit en el marc de la plataforma estatal Defender a quien 
Defiende. Un espai que s’ha consolidat com a facilitador multidisciplinari d’eines de protecció 
i incidència política, com a Red Malla, en relació a les persones activistes de l’Estat espanyol 
i referent a legislacions que vulneren drets humans fonamentals basant-se en discursos 
securitaris. Defender a quien Defiende ha estat premiada aquest 2019 pel European Civic 
Fòrum. 

En relació a això, se suma la capacitat de participació en xarxes europees que hem 
desenvolupat enguany. NOVACT s’ha connectat amb països com França, Hongria, Polònia, 
Alemanya i Itàlia. Tots ells, preocupats també per normatives i pràctiques irregulars referent 
a la protecció i la garantia dels drets civils i polítics, en major concreció, els drets de reunió 
i manifestació, llibertat d’expressió, associació i informació.

Ha estat també aquest any 2019 en el qual ens hem embarcat en un projecte ben il·lusionant 
amb Greenpeace. Hem creat conjuntament l’Escola d’Activisme, proporcionant tallers, cursos 
online i un campament per a joves. 

Finalment, però no menys important, enguany ha estat marcat per les diverses mobilitzacions 
que s’han dut a terme a Catalunya en relació a la sentència condemnatòria 459/2019 a 
autoritats i líders socials catalans del Tribunal Suprem. No sols hem donat suport al seguiment 
del judici per observadors internacionals a través del International Trial Watch, sinó que 
també, de nou, s’ha posat en marxa la xarxa d’observadores en contextos de protesta: Som 
Defensores. Com a organització que forma part del grup coordinador de les observacions, 
constatem la importància de la seva acció per a monitorar i denunciar la violència policial que 
es va succeir el mes d’octubre.
 
Al llarg del 2019, s’han avançat i consolidat projectes relacionats amb la democràcia 
econòmica. Per una banda, s’ha pogut demostrar l’impacte social i econòmic positiu de la 
moneda ciutadana REC al llarg dels 13 mesos de prova pilot, afavorint el comerç local i la 
cohesió social de l’Eix Besòs (Barcelona), posant alhora les bases legals, tecnològiques i 
comunicatives per definir noves oportunitats i projectes relacionats amb el rec. 



Àrea Europa: 
Projectes per línies estratègiques

Així mateix, NOVACT ha contribuït a la creació de dues noves cooperatives relacionades amb 
el REC i l’economia social i solidària: Taula de Canvi SCCL i Agència ESG SCCL, sent sòcia 
NOVACT d’aquesta última. 

A nivell de democràcia política, NOVACT ha participat en la dinamització de debats presencials 
i en línia a Barcelona i Catalunya afavorint la participació deliberativa. Altrament, cal destacar 
que NOVACT i altres entitats de Drets Humans van firmar un conveni  amb l’Ajuntament de 
Barcelona per emprar l’eina decidim per reforçar la qualitat democràtica de l’organització.

 

LE1. Controlar la 
privatització de la 

guerra i de la 
seguretat. 

27%

LE2. Prevenir els 
extremismes 

violents.
14%

LE4. Recolzar e
stratègies de 

resistència civil.
18%

LE5. Construir 
democràcies.

41%





 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 
 

Sector CAD: Drets Humans i governança democràtica: societat 
civil, democràcia, Drets Humans. 
ODS 16: Promocionar societats, justes, pacífics i inclusius. 
Línia estratègica NOVACT 4: Promocionar estratègies de 
resistència nova novació civil 

Ubicació de l’acció Cost de la acción Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 181.841,23 € 
 

Coordinador 
 

Open Society Initiative 
for Europe (OSIFE). 
 

172.017,88 € 
 
 

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

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.  
 
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. 

 
 

 
 

  

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

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.  

 

  

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 6.067.613,50 € 
 

Co-beneficiari 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.  
 
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. 

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

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. 

 

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 EURO-
MEDITERRÀNIA 

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

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Catalunya, 
Jordània i Tunísia 

154.747,00 € 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 
 
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. 

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

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 

 

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Àustria, Itàlia i 
Espanya 

606.403,24€ Coordinador European 
Commission, 
Migration and Home 
Affairs   
 

545.762,74 € 
 
 

Del 01/01/2019  
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.  
 
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.  

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

 
 
 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 

Sector CAD: Drets Humans i governança democràtica: 
societat civil, democràcia, Drets Humans. 
ODS 16: Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives. 
Línia estratègica NOVACT 4: Promoure estratègies de 
resistència civil noviolenta  

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya, 
Alemanya, França, 
Hongria i Polònia 
 

160.914,20 € Coordinador Diputació de 
Barcelona. 
 

79.609.20 € 
 

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

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.  
 
Els objectius específics consisteixen en: 
 

- 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. 

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. 

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. 

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.  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 

seguretat: Construcció de la Pau i prevenció i solució de 

conflictes. 

ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 1: Evitar la privatització de la 

guerra i de la seguretat. 
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Barcelona 
(Espanya) 

125.411,56 € Beneficiari Ajuntament de 
Barcelona. 
 

49.011,53 € 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.  
 
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. 

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. 

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  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

SUDS, Associació Internacional 
de Solidaritat i Cooperació. 

 

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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Barcelona, 
Catalunya 
(Espanya) 
 

62.580,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona. 
 

49.860,00 € Del 01/12/2018 
al 28/02/2020 

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).  
 
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. 

 

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. 

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.  

 

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
I Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Catalunya 
(Espanya) 
 

59.330,00 € Coordinador Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
Ajuntament de 
Barcelona. 
 

10.500,00 € 
 
40.400,18 € 

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

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. 
 
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. 

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.  

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. 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

SUDS, Associació Internacional de 
Solidaritat i Cooperació. 
 

NOVACT. Institut 
Internacional per a l’Acció 
Noviolenta. 
Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau. 
 

 

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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 
 

88.920,00 € Coordinador Agència Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
(ACCD). 
 

 70.000,00 € Del 01/12/2018 
al 14/03/2020 

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. 
 
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. 

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.  

R2. Augmentada la sensibilització, conscienciació i 
corresponsabilitat 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). 

 

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

Coodin SCCL 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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 198.640,00€ 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.  
 
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. 

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.  

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.  

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

Ekona SCCL 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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 199.917,50 € 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.  
 
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. 

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

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. 

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Barcelona, 
Catalunya.  

6.840,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 

6.840,00 € 
 
 

Del 10/12/2018 
al 30/04/2020 

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. 
 
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. 

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

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.   

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT, Institut Internacional per a l’Acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

 NOVACT, Institut Internacional 
per a l’acció noviolenta. 
Irídia, Centre per la Defensa 
dels Drets Humans. 
Associació Catalana per a la 
Defensa del Drets Humans. 
Institut dels Drets Humans de 
Catalunya. 
Observatori del Sistema Penal 
i els Drets Humans de la UB. 
Col·lectiu Praga. 
 

 

Títol del projecte Sector 

INTERNATIONAL TRIAL WATCH 
 

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

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya.  95.922,74 € 
 

Coordinador Donacions privades 
 

12.750,00 € 
 

Del 01/01/2019  
al 31/05/2019 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Garantir i facilitar la presència d’Observadors nacionals i 
internacionals, amb anàlisis des de l'àmbit acadèmic, 
processal i de Drets Humans (DDHH), durant les sessions del 
judici al Tribunal Suprem Espanyol sobre el referèndum de l'1 
d'Octubre a Catalunya.  
 
Els objectius específics consisteixen en:  

- Analitzar el judici des de la vessant acadèmica, per a 
garantir els drets processals del acusats, a través 
d'un equip d’entre 15 i 20 acadèmics. 

- Garantir la presència física d'Observadors 
Internacionals de DDHH a les dependències del 
Tribunal Suprem durant totes les sessions del judici. 

R1. Elaborats informes de seguiment que avaluen la 
imparcialitat del judici y el respecte dels DDHH i processals 
del acusats, l’equilibri de les parts, una bona pràctica de 
proves, el respecte de les competències del Tribunal 
Suprem i l’Audiència Nacional i l'avaluació de la presó 
provisional.  

R2. Garantida la presencia en diferents sessions del judici 
de diferents observadores de DDHH imparcials i amb 
prestigio internacional. 

  

 

 



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

  
 

Títol del Projecte Sector 

PREVENCIÓ DE LA POLARITZACIÓ A BARCELONA Drets humans i governança democràtica: societat civil, 
educació per al desenvolupament i sensibilització. 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Funció Donant de l'acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Barcelona 16.351,00 € Coordinador Ajuntament de  
Barcelona. 

10.000,00 € 

 

Del 01/01/2019  
al 31/12/2019 
 

Objectius principals I específics Resultats 

Reforçar el coneixement de la societat civil barcelonina i la 
comunitat educativa per prevenir els extremismes violents i 
la polarització a través de l'educació.  

L’objectiu específic consisteix en: 

- Crear i fer difusió de productes educatius 
innovadors. 

- Formar a la societat civil organitzada en prevenció 
de la polarització i extremismes violents.   

 

R1. Creat contingut educatiu innovador per treballar la 
prevenció dels extremismes violents des del jovent a 
centres educatius i/o casals de joves.  

R2. Reforçades les capacitats en prevenció dels 
extremismes violents i la polarització de la societat civil 
organitzada. 

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT, Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT, Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

 
 

Títol del projecte Sector 

JORNADES SOBRE MODELS MONETARIS I 
FINANCERS PER UNA NOVA ECONOMIA 
 

Creixement econòmic: integració regional y ajuda per al 
comerç. 
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya.  2.500,00 € Coordinador Basic Income Network  
Italy (BIN). 

2.500,00 € Del 01/02/2019  
al 31/03/2019 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Intercanviar experiències internacionals de la mà d’experts i 
professionals sobre economia social, renda bàsica, innovació 
social, digitalització, monedes socials i 
complementàries, procomuns, etc., en el marc del projecte 
per a la definició de models monetaris i financers per a una 
nova economia.  
 

R1. Haver implicat diferents iniciatives socials i 
econòmiques per repensar i formular propostes de progrés 
sostenible. Han participar prop de 50 persones i unes 15 
iniciatives i organitzacions sobre la temàtica.  

  

 

 



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

Associació SUDS. Setem. 

Títol del Projecte Sector 

COMPRA PÚBLICA ESTRATÈGICA: DRETS HUMANS 
I EXTRATERRITORIALITAT 

Drets humans i governança democràtica: democràcia, societat 
civil, Drets Humans, educació per al desenvolupament i 
sensibilització, pau i seguretat. 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Funció Donant de l'acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Catalunya 93.830,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona. 

75.000,00 € 
 
 

De 01/12/2019 a 
30/11/2021 
 

Objectius principals I específics Resultats 

Contribuir a que les administracions catalanes, en general, 
i l’Ajuntament de Barcelona, en particular, 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). 
 
L’objectiu específic consisteix a promoure en les 
Administracions Públiques la compra pública com a peça 
fonamental en la protecció dels DDHH mitjançant 
recerques, propostes d'instruments jurídics i campanyes 
de sensibilització cap a la ciutadania de Barcelona. 

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 i sobre eines de seguiment sectorial que puguin 
ser útils per a incloure en els plecs. 

R2. 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. 

R3. Enfortits els espais interinstitucionals i de les 
organitzacions de la societat civil per a incidir sobre tenir una  
visió més àmplia de l'enfocament de DDHH i 
l'extraterritorialitat en la compra pública, més enllà de la 
introducció de clàusules socials amb èmfasi estrictament 
local. D'aquesta manera, aprofundir el concepte de 
coherència de polítiques des del punt de vista de la 
coresponsabilitat i la Justícia Global.  

 

  

 



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

  
 

Títol del Projecte Sector 

RECUPERANT L’ESPAI PÚBLIC A ESPANYA: 
REFORÇANT LES CAPACITATS, RECURSOS Y 
ESTRATÈGIES D’ACTORS DE LA SOCIETAT CIVIL 
PER LA DEFENSA DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS 
 

Sector CAD: Drets Humans i govern democràtic: societat civil, 
democràcia, Drets Humans. 
ODS 16: Promocionar societats, justes, pacífics i inclusius. 
Línia estratègica NOVACT 4: Promocionar estratègies de 
resistència nova novació civil 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Funció Donant de l'acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 189.518,62€ 
 

Cordinador 
  

Open Society 
Initiative for Europe 
(OSIFE)  
  

179.298,6€  Del 01/04/2019 
al 31/03/2021  

Objectius principals I específics Resultats 

Defensar i recuperar l’espai per a la participació política de 
la societat organitzada través del conjunt de drets que 
formen part del dret a la protesta: dret de reunió pacífica, 
llibertat d’expressió i dret a la informació.  
 
Els objectius específics consisteixen en:  

- Crear un sistema de protecció integral per 
activistes i persones defensores de Drets Humans 
(DDHH) a Espanya 

- Crear un sistema de responsabilitat política per les 
violacions de drets en context de protesta 

 

R1. Consolidat un sistema de protecció, suport i reforç del 
Dret a la protesta a Espanya.  

R2. Analitzades les tendències en la violació dels DDHH i 
creat un informe exhaustiu i concret sobre les violacions del 
Dret a la protesta.  

R3. Millorat l’impacte polític sobre el respecte del Dret a la 
protesta.  

R4. Recuperat l’espai per a la participació política de la 
societat civil organitzada a través del paquet de drets que 
formen part del Dret a la protesta.  

  

 



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

 EFE. 
El País. 
Moyen Orient. 
ARA. 
 

Títol del Projecte Sector 

SAHEL, UNA AMENAÇA POLIÈDRICAI CREIXENT EN 
LA NOVA FRONTERA SUD D'EUROPA 
 

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 

seguretat: Construcció de la Pau i prevenció i solució de 

conflictes. 

ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 1: Evitar la privatització de la 

guerra i de la seguretat. 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Funció Donants de l'acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Mali, Níger i Líbia. 20.000,00 € Coordinador Unió Europea.  
 
 

20.000,00 € Del 05/05/2019  
al 06/03/2020 

Objectius principals I específics Resultats 

Documentar com la població del Sahel, que es veu 

empesa a iniciar un procés migratori per una multiplicitat 

de factors (canvi climàtic, inseguretat, pobresa, presència 

de grups extremistes), acaba entrant en una allau de 

conflictes que es van sumant al llarg d'una ruta migratòria 

-la ruta central-marcada per espais de no dret i per la 

presència d'un entramat d'actors (Daesh, milícies, EMSP, 

contrabandistes ...) que vulneren sistemàticament els 

Drets Humans (DDHH) amb total impunitat. 

R1. Documentades, analitzades i difoses: 

- les causes estructurals que provoquen el 
desplaçament forçós de la població a la regió del 
Sahel (pobresa, manca de governança, canvi 
climàtic, repressió i militarització social); 

- el creixement del jihadisme al Sahel i les seves 
relacions amb les lògiques extractivistes de les 
empreses transnacionals i el complex industrial 
militar y de seguretat liderat per empreses militars i 
de seguretat privada; 

- les vulneracions de DDHH sobre les poblacions 
migrant refugiades en la seva ruta pel Sahel cap a 
Europa; i 

- l'impacte diferencial sobre les dones refugiades i 
migrades. 

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

Irídia, Centre per a la defensa dels drets 
humans 
 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’Acció Noviolenta. 
 

 

Títol del projecte 94 Sector 

DEPORTACIONS I SEGURETAT 
 
 

Drets Humans i governança democràtica: societat civil, 
democràcia, educació per al desenvolupament i 
sensibilització, igualtat de gènere. 
Migració i asil.  
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya i Marroc 
 

47.250,00 € 
 

Co-beneficiari Ajuntament de 
Barcelona 

11.994.00 € 
 

Del 01/09/2019 
al 30/11/2020 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Contribuir al respecte i la defensa dels Drets Humans 
(DDHH) de les persones migrants i refugiades a través  
del coneixement i la conscienciació per part de la  
ciutadania de les causes, vulneracions i dificultats que 
aquestes persones sofreixen en el procés migratori.  
 
Els objectius específics consisteix en: 

- Promoure una ciutadania compromesa amb la 
defensa dels DDHH de les persones migrades i 
refugiades a través de l’acció de recerca, 
sensibilització, mobilització social i incidència 
política sobre les vulneracions de DDHH que es 
produeixen en el sistema de deportacions entre 
Catalunya i Frontera Sud cap al Marroc en 
persones migrants i refugiades, des d’un punt de 
vista de gènere i securitari. 

- Generar canvis que ajudin a prevenir les 
vulneracions de DDHH en els processos de 
deportació de persones migrants de Catalunya al 
Marroc i des de la frontera sur al Marroc. 
 

R1. Millorada l’estratègia d’investigació per analitzar de forma 
rigorosa, amb anàlisi i documentació audiovisual, la 
problemàtica i l’impacte en els DDHH del sistema de 
deportacions de Catalunya i la Frontera Sud cap al Marroc, 
des d’una perspectiva de gènere i securitària. 

R2. Augmentada la sensibilització i conscienciació de la   
ciutadania de Barcelona sobre la problemàtica del sistema de  
deportacions; el seu impacte en els DDHH, les conseqüències  
del model de control de vigilància per l’Estat de Drets; i les 
conseqüències polítiques i humanes de la deportació al Marroc 
des de Catalunya. 

R3. Reforçar la mobilització social per prevenir les  
deportacions sense garanties judicials i coordinar el treball  
dels col·lectius i organitzacions que lluiten per la defensa dels  
DDHH de les persones refugiades i migrades a la ciutat de 
Barcelona. 

  

 

 



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

Associació SUDS.   

Títol del Projecte Sector 

PREVENIR EL SHOCK MEDIAMBIENTAL: 
INICIATIVA  EURO-MEDITERRÀNIA D'ANÀLISI, 
SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICO-SOCIAL 
SOBRE L'IMPACTE EN ELS DRETS HUMANS I 
AMBIENTALS DE LES LÒGIQUES EXTRACTIVISTES  
COLONITZADORES VINCULADES AMB  
LA INDÚSTRIA MILITAR I DE SEGURETAT   
 

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 

seguretat, Gestió del mediambient. 

ODS 12: Garantir models de consum i producció sostenibles. 
ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 1: Evitar la privatització de la guerra 

i de la seguretat. 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Rol Donant de l'acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Líbia, Palestina, 
Catalunya 

53.592,00 € Co-beneficiari Ajuntament de 
Barcelona,  
Unió Europea. 
Agència Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
(ACCD). 
 

37.320,00 € 
 
11.256,00 € 
1.516,00 € 

Del 01/10/2019 
al 30/09/2020 
 

Objectius principals I específics Resultats 

Contribuir a la defensa dels drets humans (DDHH) i 
ambientals per afavorir una transició eco-social cap a un 
món habitable per tothom, lluny de l'extractivisme 
devorador de les empreses transnacionals i la 
producció armamentística, que generen violència i  
desigualtats a escala global. 
 
L’objectiu específic consisteix a promoure una visió crítica 
transformadora de la ciutadania global sobre l'impacte en 
els DDHH i ambientals de les lògiques  
extractivistes vinculades amb la indústria militar i de 
seguretat a través de la coordinació de la xarxa de  
recerca Euro-Mediterrània “Shock”, l'anàlisi aplicat a la 
comunicació transformadora i la incidència politicosocial a 
Catalunya i Espanya. 

R1. Coordinada la xarxa d'investigadors "Shock" de la regió 
Euro-mediterrània sobre la relació de la indústria militar i de 
seguretat privada amb l’extractivisme de matèries primeres i 
el seu l'impacte mediambiental. 

R2. Desenvolupat un programa d'investigació 
descentralitzat basat en la producció de 3 recerques amb 
investigadors de la ribera sud i nord del mediterrani. 
S’analitza la relació entre la indústria militar i de seguretat 
privada, empreses transnacionals extractivistes, els partits 
d'extrema dreta, els mitjans de comunicació corporatius, i el 
seu impacte en els DDHH i el medi ambient on es realitzen 
els projectes d’extracció. 

R3. Promogudes 3 campanyes comunicatives vinculades 
amb els informes audiovisuals del programa de recerca 
descentralitzat a xarxes socials i mitjans de comunicació 
tradicionals. S’ha denunciat i creat consciència sobre les 
vulneracions de DDHH en els projectes d’extracció, la seva 
relació amb la indústria militar i de seguretat  i el greu 
impacte en el medi ambient.  

 

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’Acció Noviolenta. 
 

 
 

 

Títol del projecte 955 Sector 

IMPULSEM L’ÚS SOCIAL DEL REC, MONEDA CIUTADANA 
DE BARCELONA 

Creixement econòmic: integració regional i ajudes per al 
comerç. 
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 37.500,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 

30.000,00 € 
 

Del 01/12/2019  
al 31/05/2020 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Definir i fer una prova pilot d’un model que impliqui el teixit 
associatiu, les entitats de l’economia social i el món del 
comerç de proximitat (CLICA) per convertir el REC 
(moneda ciutadana de Barcelona) en una de les eines 
d’aquests sectors i per enfortir l’economia local i la cohesió 
social de Barcelona.  
 
Els objectius específics consisteixen en:  

- Definir un model viable de plataforma 
multisectorial que doni resposta a les necessitats i 
problemàtiques socials i econòmiques dels actors 
implicats: sectors clau, quantitats mínimes i 
òptimes de participants, tipus i quantitats de 
quotes, calendari, pla de finançament, punts 
d’equilibri... 

- Implicar i activar els sectors clau (Comerç, 
Economia Social i Ciutadania) per ajustar el model 
i formar part de la prova pilot. 

- Posar en marxa la plataforma pilot en alguna zona 
del territori amb valor estratègic per els sectors 
implicats.  

- Avaluar la plataforma pilot i aplicar millores per a 
la seva extensió. 
 

R1. Identificades les necessitats dels actors claus que 
encaixen amb la viabilitat del model de plataforma aplicat al 
REC. 

R2. Obtingut un mapa inicial d’actors clau amb grau d’interès, 
suggeriments, dubtes i objeccions, que permetin acordar la 
zona on fer la prova pilot. 

R3. Incentivada la demanda del servei. 

R4. Obtinguda una massa crítica de diferents tipus d’usuaris 
que incentiven l’ús del REC. 

R5. Realitzats actes de difusió amb declaracions dels 
prescriptors  

R6. Elaborat un informe i una avaluació sobre la plataforma 
pilot amb recomanacions per la seva extensió. 

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’Acció Noviolenta. 
 

 
 

 

Títol del projecte 971 Sector 

GESTIÓ DELS PAGAMENTS SMI EN MONEDA CIUTADANA 
REC I ATENCIÓ AL USUARI 

Creixement econòmic: integració regional i ajudes per al 
comerç. 
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Espanya 14.730,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 

14.730,00 € 
 

Del 01/11/2019  
al 31/05/2020 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Estudiar l’impacte de pagar el SMI en moneda ciutadana 
REC per a la seva extensió a altres llars vulnerables. 
 

R1. Realitzat un estudi sobre els patrons de consum del REC 
en base a l’explotació de la base de dades transaccional i 
anonimitzada: imports mitjans, medians, freqüències i valors 
màxims i mínims, distribució temporal de les transaccions (per 
dies i franges horàries), patrons d’acumulació i despesa del 
REC en funció de la tipologia dels usuaris, distribució per 
territoris, patró de consum territorial, tipologia dels comerços 
on es fan les compres amb Recs i factors discriminants. 

R2. Realitzat un informe de recomanacions i propostes per 
una extensió del sistema de pagaments d’altres ajuts 
d’emergència i l’ús de la moneda a d’altres col·lectius 
vulnerables amb bescanvis voluntaris d’euros a Recs. 

 

  

 

 



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.

En la línia de controlar la privatització de la guerra i de la seguretat, s’ha contribuir a la resolució 
del conflicte al Sàhara Occidental a través del reforç de les capacitats de la població sahrauí i 
la sensibilització i la incidència en la relació a l’espoli de recursos naturals d’aquest territori.

Aquest 2019, hem organitzat una sessió especial a les Nacions Unides amb representants de la 
societat civil sahrauí per denunciar la impunitat corporativa en el marc de l’ocupació dels terri-
toris al Sàhara. També hem continuat amb l’estratègia d’incidència centrada particularment en 
l’espoli dels recursos pesquers al Parlament Europeu per evitar la signatura de l’acord de Pesca 
entre la Unió Europea i el Marroc. 

En la línia de la prevenció dels extremismes violents, NOVACT segueix treballant colze a colze 
amb les organitzacions més rellevants de Tunísia a través d’una estratègia d’apoderament de 
la societat civil. Primerament, s’han mapejat els actors que estan treballant en Prevenció dels 
Extremismes Violents, s’han investigat les causes i vectors de la radicalització violenta i s’ha 
començat l’elaboració del Pla d’Acció de la societat civil per Prevenir els Extremismes Violents. 
En segon lloc, s’ha format a 300 persones de la societat civil, així com educadors socials  en 
com prevenir els extremismes violents a tot el país i se’ls hi ha donat eines per abordar-ho des 
d’una perspectiva de drets i comunitat.

 



Àrea Maghreb: 
Projectes per línies estratègiques

S’ha reforçat la resiliència a més de 300 joves provinents de comunitats en risc de radicalitza-
ció violenta a través d’activitats culturals i esportives com ara activitats de teatre, dansa, còmic, 
teatre de l’oprimit, cinema. Aquestes activitats s’han materialitzant amb activitats destinades a 
la difusió d’un públic més ampli com ara els festivals de teatre a Tunísia on van participar més 
de 4.300 participants.

En la línia de Civil Resistance, hem treballat en la consolidació de dues Escoles Populars 
SPEAR (una a l’abril i una altra a l’agost) on van participar més de 100 persones. Espais per a 
joves organitzats de la regió MENA i el Sàhara Occidental en els quals es va poder aprofundir 
en la contribució a la perspectiva de la seguretat humana, l’estat de dret i la justícia social a la 
regió. Tot això amb una perspectiva de lideratges compartits i poder col·lectiu.

LE1. Controlar la 
privatització de la 

guerra i de la 
seguretat.

45%

LE2. Prevenir els 
extremismes 

violents. 
33%

LE4. Recolzar 
estratègies de 

resistència civil 
noviolenta.

22%



 
 

Nom de l'organització NOVACT. Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l'Acció Noviolenta. 
 

  

Títol del Projecte Sector 

SPEAR 2: ESTABLECIMIENTO DE UNA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN POPULAR PARA LA REGIÓN ÁRABE 

Sector CAD: Drets Humans i governança democràtica: 

democràcia, Drets Humans, educació per al desenvolupament 

i sensibilització, pau i seguretat. 

OSD 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 4. Promoure estratègies de 

resistència civil noviolenta 

Ubicació de l'acció Cost de l'acció Funció Donant de l'acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Tunísia 608.695,00 € Coordinator United and 
Community Fund. 
 
 

 848.944,00 € Del 01/04/2019  
al 31/03/2020 

Objectius principals I específics Resultats 

Reforçar les capacitats i habilitats dels joves organitzats 
de la regió MENA i del sud del Sàhara per aportar 
contribucions positives a la seguretat humana, l’estat de 
dret i la justícia social a la regió. 
 
Els objectius específics consisteixen en:  

- Creació de la segona, tercera i quarta Escola 
d’Educació Popular per a la Regió Àrab (SPEAR 
per les seves sigles en anglès).  

- Reforç de les habilitats de 200 joves 
representants de la societat civil de la Regió.  

- Capacitació del personal administratiu durant 12 
mesos en la conducció d’un escola. 

 

R1. Establerta una segona, tercera i quarta escola SPEAR.  

R2. Creat un manual de capitalització de l'escola SPEAR.  

R3. Elaborat, per part del personal del projecte, un manual 
del curs sobre Metodologia de l’Educació Popular, que inclou: 
l’experiència de les primeres i segones escoles SPEAR, 
metodologia, dinàmica i principals resultats. 

 

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

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) 

Sector CAD: Drets Humans i governança democràtica: 

democràcia, Drets Humans, educació per al 

desenvolupament i sensibilització, pau i seguretat. 

OSD 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 4. Promoure estratègies de 

resistència civil noviolenta. 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Tunísia 
Regió MENA 
 

238.260,20 € 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 millorar la Seguretat Humana, a 
l’Estat de Dret i a la Justícia Social a la regió. 
 
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.  

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

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

  

 

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·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 
 

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 

seguretat: Construcció de la Pau i prevenció i solució de 

conflictes. 

ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 1: Evitar la privatització de la 

guerra i de la seguretat. 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Espanya 94.289,81 € Entitat afiliada ACCD (Agència 
Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament). 
Diputació de Barcelona. 
 

9.089,00 € 
 

 
16.528,93 € 
 

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

Objectius principals i específics Resultats 

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. 

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. 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta 

Sol·licitant principal Co-sol·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 
 

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 

seguretat: Construcció de la Pau i prevenció i solució de 

conflictes. 

ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 2: Prevenir els Extremismes 

Violents. 

 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució 
(per donant) 

Dates 

Tunísia 
 

1.247.693,72 € 
 

Coordinador Europeaid 

ICSP/2017/393-094 

AECID (Agència 
Espanyola de 
Cooperació Internacional 
al Desenvolupament). 

Agència Catalana de 
Cooperació Internacional 
al Desenvolupament 

 

998.000,72 € 
 
199.950,00 € 
 
 
 
49.734 € 

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

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). 
 
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.  

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

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

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

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.   

  

 

 

 



 

 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí (ACAPS) 
 
 

NOVA. 
AFAPREDESA. 
 

NOVACT. Institut Internacional per a l’Acció 
Noviolenta. 
 

Títol del projecte Sector 

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

Sector CAD: Prevenció i resolució de conflictes, pau i 
seguretat: Construcció de la Pau i prevenció i solució de 
conflictes. 

ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

Línia estratègica NOVACT 1: Evitar la privatització de la 
guerra i de la seguretat. 

 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució (per 
donant) 

Dates 

Sàhara 

Occidental: 

Territoris ocupats i  
campaments de  
refugiats de  
Tindouf. 

 

157.750,00 €  
 

Entitat afiliada ACCD (Agència 
Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament). 
Ajuntament de 
Barcelona. 
 

25.490,00 € 
 
 
 
12.609,10 € 
 

Del 01/03/2019 
al 01/09/2020 
 
 

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. 
 
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. 
 

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. 

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. 

 

 





Àrea  
Mashreq

L’oficina regional de país és a Amman (Jordània). 

En el marc de la prevenció dels extremismes violents, a Jordània agafa pes el component 
d’incidència política a través de dues conferències. En primer lloc, una conferència internacional 
a Amman on van participar més de 120 membres d’institucions i de la societat civil de la regió 
euro-mediterrània, amb l’objectiu de promoure el rol de la societat civil per la prevenció dels 
extremismes violents i compartir bones pràctiques que s’estan duent a terme a la regió. En 
segon lloc, es va fer la primera trobada entre els principals actors per conèixer i reforçar el rol 
de les dones dintre de la prevenció dels extremismes violents. 

Així mateix, Amman va albergar la segona trobada estratègica dels principals hubs de l’OPEV de 
l’estat espanyol, Tunísia, Jordània, Iraq i a Amman on es van reforçar la coordinació de la línia 
d’investigació i comunicació conjunta.

En la línia de la recerca, s’han investigat les causes i vectors sobre la radicalització violenta al 
Kurdistan iraquià i a Iraq, així com elaborat els Plans d’Acció per prevenció dels extremismes 
violents on es proposen alternatives al model securitari posant el focus en la seguretat humana. 
A Jordània s’ha investigat el rol de les dones en la prevenció dels extremismes violents. 

S’han format més de 100 persones clau de la societat civil jordana en com prevenir els 
extremismes violents dintre de les comunitats, per reforçar la resiliència a més de 300 joves 
dels camps de refugiats i de la comunitat d’acollida al Kurdistan, a través de música i esports 
per la pau com ara patinatge, futbol i activitats de lleure per la pau.



Àrea Mashreq: 
Projectes per línies estratègiques

A Palestina, aquest 2019 hem començat  treballar en el marc de prevenció dels extremismes 
violents a través de reforçar el coneixement sobre les seves causes i sobre l’agenda global 
de prevenció als Territoris Ocupats Palestins, fomentant l’establiment de canals de diàleg 
entre societat civil i institucions i cap a d’adopció d’un Pla d’Acció per a la Prevenció dels 
Extremismes Violents (PEV), a més de reforçar la resiliència dels i les joves palestines 
a les narratives extremistes violentes. En aquest marc, ja hem impulsat la organització 
d’una conferència internacional impulsada pels moviments i organitzacions que conformen 
la resistència popular noviolenta a Palestina, així com amb la presència d’actors polítics i 
d’organitzacions internacionals.

Aquest 2019 hem continuat fomentant el suport a les persones defensores de drets humans i 
als moviments de transformació social noviolenta, així com la resiliència de les comunitats a 
través de la defensa dels seus drets civils i polítics, recerques aplicades i acompanyament legal. 
Aquest treball l’hem desenvolupat enguany sobretot en el municipi d’Al Walajah (Betlehem) 
a Cisjordània. Municipi situat en àrea C. Per a això, continuem treballant braç a braç amb 
organitzacions com els Cómites de Resistència Popular, el Alternative Information Center 
(AICP) i el Palestinian Center for Human Rights (PCHR).

A Palestina també hem treballat donant suport i visibilitzant el rol imprescindible de les dones 
defensores de drets humans a Gaza i Cisjordània, així com, gràcies al treball conjunt amb la 
Unió de Comités de Dones Palestines (UPWC), treballat cap a l’enfortiment de la resiliència 
de dones i joves defensores de drets en tres camps de refugiades palestines al territori ocupat 
de Cisjordània. 

LE1. Controlar la 
privatització de la 

guerra i de la 
seguretat.

15%

LE2. Prevenir els 
extremismes 

violents.
57%

LE3. Fomentar la 
justícia de gènere.

14%

LE4. Recolzar 
estratègies de 

resistència civil 
noviolenta.

14%





 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

Alternative Information Center (AIC). 
Centro Palestino para los Derechos 
Humanos (PCHR). 
Comités de resistencia popular 
(PSCC). 
 

 

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 Cost de la acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Palestina 

 
194.978,20 € 

 
Coordinador 
 

Ajuntament de 
Barcelona 

 

147.708,20 € 
 

Del 01/09/2017   
al 31/10/2019 

Objectius principals i específics Resultats 

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

 
 

  

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. 

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.  

  

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

ARDD. 
UPP. 
 

 

Títol del projecte Sector 

INDICASERE: INCIDÈNCIA, DIAGNÒSTIC, 
CAPACITACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I RESILIÈNCIA 
DE LES COMUNITATS SIRIANES A 
JORDÀNIA, KURDISTAN I CATALUNYA 
 

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

Ubicació de l’acció Cost de la acción Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Jordania, Iraq, 
Kurdistan, 
Catalunya 

757.268,24 € 
 

Coordinador 
 

Agència Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
(ACCD) 
 

595.394,67 €   
 

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

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.  

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 

 

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.  

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. 

 

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

Observatorio de Derechos Humanos-
DESC  

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 

 
 
 

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 Cost de la acción Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Palestina i Europa 175.440,42 € 

 
Co-beneficiari 
 

Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD). 
 

39.924,42€ Del 31/12/2018 
al 31/03/2020 

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.  
 
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.  

 
 

  

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.  

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.  

 

  

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 

ARDD. 
Leaders of Tomorrow. 
East and West Centre for Sustainable 
Development (WE Centre). 
 

 

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 Cost de la acción Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Jordania 371.925,00 € 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. 
 
L’objectiu específic consisteix en enfortir les capacitats de 
la societat civil jordana per prevenir l’extremisme violent.  

 
 

  

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

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.  

 

 

  

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 

Instituto Muwatin para la Democracia 
y los Derechos Humanos, 
Universidad de Birzeit.  
Escuela de circo palestino. 
Al Marsad, Social and Economic 
policies Monitor. 
 

 

Títol del projecte Sector 

BADIL: PREVENIR L’EXTREMISME VIOLENT AL 
TERRITORI OCUPAT DE PALESTINA (TOP). UN 
ENFOC BASAT EN ELS DRETS HUMANS I LA 
CONSTRUCCIÓ DE PAU. 
 

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

Ubicació de l’acció Cost de la acción Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Territori Ocupat de 
Palestina (TOP) 

295.402,86 € Coordinador 
 

AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo) 
 

245.440,02 € Del 01/03/2019 
al 30/09/2020 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Contribuir a la promoció de valors democràtics de pau i a 

la reducció i prevenció de la violència.  

L’objectiu específic consisteix en enfortir les capacitats de 

la societat civil palestina per prevenir l’extremisme violent. 

 

  

R1. Establerta una secció de l’Observatori per la Prevenció 
dels Extremismes Violents (OPEV) a Palestina.  

R2. Reforçat el coneixement sobre les causes de l’extremisme 
violent i l’agenda global de prevenció.  

R3. Adoptat un Pla d’Acció de les Organitzacions de la 
Societat Civil (OSC) per a la Prevenció dels Extremismes 
Violents (PEV).  

R4. Establerts canals de diàleg segurs entre OSC i institucions 
en matèria de PEV. 

R5. Reforçada la resiliència dels joves palestins a les 
narratives extremistes violentes.   

 

  

  

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT. Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

Unió de comitès de Dones 
Palestines (UPWC). 
 

 

Títol del projecte Sector 

PROMOVENT LA COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
RESILIÈNCIA I PROTECCIÓ DE DDHH 
 

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

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Palestina.  13.250,00 € Coordinador Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 
 

10.500,00 €  Del 01/03/2019 
al 01/10/2019 

Objectius principals i específics Resultats 

Fomentar la cohesió social a les zones en risc d'exclusió 
social de Palestina, a través de l'apoderament i de la 
protecció de les defensores de Drets Humans (DDHH) i de la 
necessitat de reforçar el moviment de solidaritat amb 
Palestina a Catalunya. Amb la finalitat de promoure la 
rendició de comptes de les violacions de DDHH que comet 
l'Estat d'Israel.  
 
Els objectius específics consisteixen en:  

- Reforçar el suport psicosocial a les dones defensores 
de DDHH en zones de màxima vulnerabilitat. 

- Reforçar la protecció legal de les dones defensores 
de DDHH a través de l'acompanyament integral i 
l'assessoria legal. 

- Augmentar la incidència i sensibilització sobre la 
situació de les Defensores de DDHH a Palestina, a 
nivell de Catalunya i de l’Estat Espanyol. 

R1. Reforçades les capacitats de resiliència d'almenys 60 
dones en risc d'exclusió social defensores de DDHH, a 
través del coneixement d’eines de protecció dels DDHH i 
Drets de les dones i tècniques per al foment de la cohesió 
social.  

R2. Millorada la protecció legal de 5 defensores palestines 
de DDHH.  

R3. Augmentada la sensibilització de la societat civil a 
Catalunya sobre els DDHH i el coneixement de la situació 
de violacions de DDHH a Palestina. 

  

 

 



 
 

Nom de l’organització NOVACT, Institut Internacional per a l’acció noviolenta. 

Sol·licitant principal Co-sol·licitant Entitat afiliada 

NOVACT, Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

Jordanian National Comission for 
Women (JNCW). 
I Dare for Sustainable 
Development  
(I-Dare). 
West Asia-North Africa 
Institute(WANA). 
Leaders of Tomorrow. 

 
 

Títol del projecte Sector 

QUA: APODERANTA LES DONES PER PREVENIR 
L’EXTREMISME VIOLENT SOTA LA RESOLUCIÓ 1325 
 

Drets Humans i governança democràtica: Drets Humans, 
sensibilització, igualtat de gènere, autoritats locals, pau i 
seguretat.   
 

Ubicació de l’acció Cost de l’acció Funció Donant de l’acció 
Import contribució  
(per donant) 

Dates 

Jordània  
(Aman, Salt,  
Zarqa i Ma’an).  
 

149.754,04 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona. 
Leaders of Tomorrow. 

119.500,00 € 
 
30.254,04 € 

Del 01/12/2019 
al 30/11/2021 
 

Objectius principals i específics Resultats 

Fomentar la cultura de la pau i la noviolència a Jordània 
enfortint les capacitats de la societat civil i els actors 
institucionals adreçades a promoure el rol de les dones en 
matèria de resolució noviolenta de conflictes i la prevenció 
dels extremismes violents. 
 
L’objectiu específic consisteixen en contribuir a la  
implementació del Pla d'Acció Nacional de Jordània  (JONAP) 
dedicat a avançar en la implementació de la resolució 1325 
de les Nacions Unides en matèria de Dona, Pau i Seguretat  
(UNSCR  1325), per tal de reforçar el rol de la dona en la 
prevenció de la violència extremista i la seva participació en 
els espais públics.  
 
 

R1. Generats coneixement sobre polítiques públiques en 
matèria d'extremisme violent, emfatitzant l’estratègia de 
l’Agenda de Dones, Pau i Seguretat. 

R2. Activat el paper de la dona en el disseny de polítiques  
públiques mitjançant la millora de la coordinació entre els  
diferents actors, i assegurada una bona implementació de 
l’objectiu dos (centrat en PVE) del JONAP1325. 

R3. Reforçades les capacitats d’apoderament i resiliència 
de les dones per actuar com a agent de transformació 
social dins les seves comunitats. 

R4. Revertits els factors que propicien l’extremisme violent 
dins les comunitats i reforçada la capacitat de resiliència de 
les dones i els joves a les comunitats més afectades per  
aquest fenomen.  
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