
Via Laietana, 33, 9è 2a 
08003 Barcelona 
Tel 93-412 26 02 
Fax 93-301 90 88 
fonscat@pangea.org 
www.fonscatala.org 

N
IF

-G
17

12
58

32
  -

 D
ec

la
ra

t d
’u

til
ita

t p
úb

lic
a 

pe
r a

co
rd

 d
el

 M
in

is
te

ri 
de

 l’
In

te
rio

r d
e 

22
/0

4/
20

02
. B

O
E

 7
8 

de
 0

1/
04

/2
00

3 

PROJECTES 2010 
CONVOCATÒRIA SUD 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

RELACIÓ DE PROJECTES 2010 
 
Codis dels tipus de projectes 
 
Per sectors de cooperació: 
ACO Acollida temporal a Catalunya 
COM Comunicació social 
DLO Desenvolupament local 
DRH Promoció dels Drets Humans, dels 

Pobles i la democràcia 
EDU Educació - Formació 
EME Ajuda d'emergència 
MED Protecció medi ambient 
MUN Desenvolupament municipalista 
ORG Suport organitzatiu 
SAN Sanitat 
SEN Sensibilització 
 
 
 
 

 
Segons els beneficiaris: 
ALT Altres col.lectius especials  
AUT Autoritats locals  
CAM Camperols i població rural 
CTP Col.lectius de tècnics o professionals 

especialitzats (mestres, educadors, 
tècnics municipals, promotors de salut) 

DIS  Discapacitats 
DON Dones 
IND Grups indígenes 
INF Infants 
JOV Joves 
OBR Obrers 
VEL Vells  
PGE Població general 
REF Refugiats 

 
Núm  TÍTOL PAÍS TIPUS 

 
1719 Rehabilitació de l’edifici de l’Expenitenciaria de Santa Tecla per a la 

instal·lació del museu de la ciutat 
El Salvador DLO-PGE 

1849 Prevenció de la violència a través de l’art a Quezaltepeque El Salvador EDU-JOV 
2180 Descentralització i transparència municipal al municipi de La Labor Hondures MUN-AUT 
2181 Assessorament i guia per a una gestió adequada de recursos sòlids 

urbans a dos municipis de La Rioja 
Argentina MUN-AUT 

2182 Creació d'ambients educatius i de desenvolupament integral per a la 
primera infància al Jardí Infantil Aures del municipi de Medellín 

Colòmbia EDU-INF 

2183 Enfortiment de la participació ciutadana en els afers locals, suport a les 
institucions i a la societat civil per a la millora de les condicions d'higiene 
i medi ambient de la Vall del Toudgha 

Marroc MUN-PGE 

2184 Acompanyament a la instauració d'una dinàmica local de 
desenvolupament sostenible a la Comuna Rural de Bni Idder 

Marroc DLO-CAM 

2185 Enfortiment de les capacitats per al bon exercici de les dones autoritats 
locals a El Salvador 

El Salvador MUN-AUT 

2186 Enfortiment de la capacitat jurídica i institucional dels municipis 
centreamericans a través de la capacitació de funcionaris municipals, 
treballadors d’ONG municipalistes, membres d’entitats acadèmiques i 
periodistes 

 Diversos         
Centreamèrica  

MUN-AUT 

2187 Enfortiment de la gestió democràtica incloent i solidària del govern 
popular d’Iztapalapa 

Mèxic MUN-AUT 

2188 Suport a la millora de les condicions mediambientals de la Comuna Rural 
de Zinat 

Marroc MED-AUT 

2189 Gestió mancomunada dels residus sòlids i generació de llocs de treball i 
ingressos a la Mancomunitat de la conca del riu Huaychaca 

Perú DLO-PGE 

2190 Millora del servei d’escorxador municipal a Larreynaga-Malpaisillo Nicaragua DLO-PGE 
2191 Reforçament de les capacitats de les organitzacions comunitàries de base 

i dels representants locals en gestió dels recursos naturals de les noves 
col·lectivitats locals creades 

Senegal DLO-PGE 

2192 Construcció d’una cantina municipal a Oussouye 
 

Senegal DLO-PGE 
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Núm  TÍTOL PAÍS TIPUS 

 
2193 Programa de cooperació entre xarxes de governs locals. Plataforma Diàleg 

- 2 
Diversos  
Sud-amèrica 

MUN-AUT 

2194 Enfortiment institucional de la Mancomunitat per a la conservació i el 
maneig del bosc i la vegetació protectora del Collay 

Equador MED-AUT 
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PROJECTE 1719 
 

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE 
L’EXPENITENCIARIA DE SANTA TECLA PER A 
LA INSTAL·LACIÓ DEL MUSEU DE LA CIUTAT 
 
 País: EL SALVADOR 
 Regió: LA LIBERTAD 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
 

Data aprovació: 14/04/07 
Període finançament: 07 

 
 

Estat del Projecte: Realitzant -se 

 

Import total projecte:  240.709,31 euros 
Aportació contrapart: 59.826,00 euros 
Aportació sol·licitada: 180.883,31 euros 
Aportació del FONS:  101.818,18 euros 
10% de gestió: 10.181,82 euros 
Import total a finançar:112.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
L’any 2000 es va crear una associació a Santa Tecla amb l’objectiu de crear el Museu 
de la Ciutat, i aquest va poder ser inaugurat dos anys després en un espai provisional. 
Amb la intenció de traslladar-lo a l’edifici que l’ha d’acollir de manera definitiva, el 
projecte preveu el condicionament de les instal·lacions de l’antiga penitenciaria de la 
ciutat. L’edifici, que data de l’any 1901 i té un alt valor arquitectònic i històric, té una 
relació directa amb la història recent del propi país: al centre es va organitzar el primer 
comitè de presos polítics del país. 
 
Els terratrèmols de l’any 2001 i l’huracà Stan de l’any 2005 van ocasionar danys al 
patrimoni de Santa Tecla, entre els quals es troba l’expenitenciaria. En el pla de 
recuperació del centre històric de la ciutat, la municipalitat ha definit com a prioritària la 
rehabilitació d’aquest edifici.  
 
El fet d’escollir aquesta ubicació per al museu respon a la seva posició estratègica, a les 
seves característiques arquitectòniques i a la seva història recent. La superfície de tot 
l’espai també ha estat un element clau, perquè el museu de la ciutat posseeix una 
col·lecció pròpia molt àmplia i és necessari que aquest patrimoni cultural sigui conegut 
per la ciutadania. 
 
El personal del museu està format per tècnics i especialistes nacionals. S’estima que el 
nombre de beneficiaris directes i indirectes del projecte sigui d’unes 6.000 persones 
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PROJECTE 1849 
 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA JUVENIL A 
TRAVÉS DE L’ART A QUEZALTEPEQUE 
 
 País: EL SALVADOR 
 Regió: LA LIBERTAD 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE 
 

Data aprovació: 19/06/08 
Període finançament: 09 

 
 

Estat del Projecte: Realitzant -se 

 

Import total projecte:  68.000,00 euros 
Aportació contrapart:         ---- 
Aportació sol.licitada:  68.000,00 euros 
Aportació del FONS:  59.431,82 euros 
10% de gestió: 5.943,18 euros 
Import total a finançar: 65.375,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
A partir dels diversos fenòmens de violència estructural que s'estan desenvolupant a El 
Salvador, i al fet que moltes de les persones que es veuen involucrades en aquesta 
dinàmica són joves, es fa necessari desenvolupar projectes i programes que pal·liïn els 
efectes, però sobretot les causes, que provoquen aquesta situació. 
 
Aquest projecte es durà a terme en el marc del "Programa d'assistència i 
desenvolupament per a la infància i la joventut 2008-14", que pretén millorar la qualitat 
de vida i la seguretat dels infants i joves del municipi de Quezaltepeque. Com a 
principal antecedent cal esmentar la gestió que es va fer a través del PNUD d’El 
Salvador, que va donar lloc a la creació de la Casa de la Joventut. 
 
L'enfocament principal del projecte és el treball a l'entorn de la pràctica i l'educació de 
diferents disciplines artístiques, a més de la impartició de xerrades sobre ordenances 
municipals, educació sexual, medi ambient o seguretat ciutadana. Entre les branques 
que es duran a la pràctica cal destacar la dansa moderna o folklòrica, el teatre i les 
manualitats, a més de la proposta de crear un programa televisiu en un canal local 
conduït per persones joves. 
 
Els programes de prevenció inclouran a més la participació dels pares i mares de família 
i de la comunitat en general. Actualment també es treballa amb un total d'11 centres 
escolars, atenent infants des de parvulari fins a joves de batxillerat. Una part dels 
resultats obtinguts han estat presentats a través de festivals artístics, amb un gran èxit.. 
 
El projecte es desenvoluparà a l'àrea urbana de Quezaltepeque i a quatre cantons del 
municipi, escollits en funció dels indicadors sobre l'augment de la violència juvenil en 
els darrers anys. Es preveu que el nombre de beneficiaris durant el primer any 
d'execució sigui de 900 infants i joves. 
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PROJECTE 2180 
 

DESCENTRALITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
MUNICIPAL AL MUNICPI DE LA LABOR 
 
 País: HONDURES 
 Regió: OCOTEPEQUE 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ASONOG-ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  55.000,00 euros 
Aportació contrapart: 15.000,00 euros 
Aportació sol.licitada:  40.000,00 euros 
Aportació del FONS:  30.000,00 euros 
10% de gestió: 3.000,00 euros 
Import total a finançar: 33.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
La intervenció que es proposa pretén propiciar i fomentar condicions per a la 
Municipalitat de La Labor (Ocotepeque) que permetin avançar cap a una gestió pública 
descentralitzada i transparent, aspectes essencials per a una governabilitat democràtica. 
En aquest sentit, les condicions prioritàries proposades són les següents: 

• Capacitació de la corporació municipal en temes de descentralització i 
transparència (rendició de comptes). 

• Capacitació del personal (treballadors municipals, membres de la comissió de 
transparència i altres). 

• Promoció i facilitació per a l'elaboració d'un pressupost participatiu municipal. 
• Recolzar mecanismes de rendició de comptes (cabildo obert, assemblees 

sectorials).  
• Donar suport a l'elaboració i divulgació de material educatiu sobre transparència 

quant a centres educatius i altres sectors de la població. 
 
Amb l’elaboració prevista d'un pressupost municipal participatiu per a l'any 2011 
s'assoliran dos objectius fonamentals, com ara la transparència i la descentralització, ja 
que un aspecte clau serà el diàleg i la concertació entre el govern local i la població en 
relació a la distribució i l’assignació de la inversió municipal cap a les comunitats. 
 
El pressupost municipal s'impulsarà com un procés permanent i institucionalitzat, amb 
la qual cosa s'espera fomentar millors pràctiques en la gestió pública municipal. 
 
La divulgació de material informatiu i educatiu buscarà la sensibilització i interès de la 
població per conèixer i fomentar una nova cultura de la transparència.  
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PROJECTE 2181 
 

ASSESSORAMENT I GUIA PER A UNA GESTIÓ 
ADEQUADA DE RECURSOS SÒLIDS URBANS A 
DOS MUNICIPIS DE LA RIOJA 
 
 País: ARGENTINA 
 Regió: LA RIOJA 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: FUNDACIÓN REGIONAL LA RIOJA / MUNICIPIO DEL 

DEPARTAMENTO GENERAL ORTIZ DE OCAMPO / MUNICIPIO 
DEL DEPARTAMENTO DE SANAGASTA 

 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  64.560,00 euros 
Aportació contrapart: 54.560,00 euros 
Aportació sol·licitada:  10.000,00 euros 
Aportació del FONS:  10.000,00 euros 
10% de gestió: 1.000,00 euros 
Import total a finançar: 11.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
Fruit d’un programa del Banc Internacional de Reconstrucció i Foment, la província de 
La Rioja va ser beneficiària de projectes d’enfortiment dels municipis, entre els quals es 
promovia la gestió adequada dels residus sòlids urbans. Gràcies a aquests projectes, els 
municipis es van dotar d’equipaments per a la recol·lecció i selecció dels residus, i es 
van capacitar els actors involucrats en la gestió dels residus. Això no obstant, en el 
moment que els projectes van finalitzar es va constatar un ús poc adequat de les 
instal·lacions.  
   
En aquest context, es planteja un acompanyament que inclogui assessorament i 
formació dels actors encarregats de la gestió dels residus sòlids urbans al Municipi 
General Ortiz de Ocampo i al Municipi Sanagasta. 
 
Aquest projecte es presenta com una experiència pilot per contribuir a millorar la 
disposició final de residus sòlids urbans tot aprofitant els espais físics i l’equipament 
amb què compten. Alhora, es pretén identificar les necessitats de recursos humans, 
legals i econòmics per a una gestió eficient i d’acord amb les normes ambientals vigents 
i establir contactes amb altres municipis de la província per tal de compartir 
coneixements tècnics i l’experiència pilot d’aquests dos municipis.  
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PROJECTE 2182 
 

CREACIÓ D'AMBIENTS EDUCATIUS I DE 
DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER A LA 
PRIMERA INFÀNCIA AL JARDÍ INFANTIL 
AURES DEL MUNICIPI DE MEDELLÍN 

 
 País: COLÒMBIA 
 Regió: MEDELLÍN 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 

Data aprovació : 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  134.691,00 euros 
Aportació contrapart: 119.728,20 euros 
Aportació sol·licitada:  14.962,80 euros 
Aportació del FONS:  14.962,80 euros 
10% de gestió: 1.496,28 euros 
Import total a finançar: 16.459,08 euros 

 

  SINOPSI 
 
A Medellín, l'atenció a la primera infància s'ha canalitzat des del Programa Buen 
Comienzo en un treball conjunt entre les Secretaries d'Educació, Benestar Social, Salut i 
l'Institut d'Esport i recreació, articulada amb l'Institut Colombià de Benestar Familiar i 
el Ministeri d'Educació Nacional, en l'oferta de serveis d'educació inicial, 
complementació alimentària, recreació i promoció de la salut a les nenes i els nens més 
vulnerables per compensar les condicions de pobresa de les seves llars. 
 
En aquest context, el projecte s’emmarca la iniciativa inserida en el Pla de 
Desenvolupament 2008-2011 "Medellín és solidària i competitiva”, el qual preveu la 
construcció i el funcionament de 19 jardins infantils amb una gestió público-privada 
com a escenaris d'atenció integral sans, divertits i segurs que afavoreixin el 
desenvolupament dels nenes i les nenes tot superant les carències en infraestructura i 
dotació d'ambients pertinents per a la primera infància. 
 
En concret, aquest projecte la construcció i posada en funcionament d'un jardí infantil a 
Aures, la comunitat 7 de l'àrea perifèrica de Medellín. Per una banda, es preveu la 
construcció d'una infraestructura que albergui el jardí infantil, i a més a més, la seva 
dotació amb equipaments didàctics i pedagògics per poder garantir una prestació de 
serveis d’educació per a la primera infància de qualitat. En aquest sentit, el projecte 
també estableix la capacitació de mares comunitàries, que fins ara havien exercit el 
paper de cuidadores dels infants de la comunitat, per potenciar habilitats didàctiques en 
l'acompanyament al desenvolupament integral dels infants. 
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PROJECTE 2183 
 

ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA EN ELS AFERS LOCALS, SUPORT A 
LES INSTITUCIONS I A LA SOCIETAT CIVIL 
PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS 
D'HIGIENE I MEDI AMBIENT DE LA VALL DEL 
TOUDGHA 

 
 País: MARROC 
 Regió: TINGHIR 
 Continent: ÀFRICA 
 Realitzat per: FAD-FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT 

DE TINGHIR 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  49.380,00 euros 
Aportació contrapart: 14.800,00 euros 
Aportació sol.licitada:  34.580,00 euros 
Aportació del FONS:  23.000,00 euros 
10% de gestió: 2.300,00 euros 
Import total a finançar: 25.300,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
Durant la dècada dels noranta del segle passat va néixer d’una societat civil més 
dinàmica i més participativa al conjunt del Marroc. 
 
Per una banda, les entitats de la societat civil van començar a abordar i executar 
diferents projectes que, moltes vegades, van més enllà de les seves competències i 
superen les seves capacitats reals. Per altra banda, l’administració pública 
(municipalitats, comunes, etc.) han continuat desenvolupant els seus projectes i 
competències. En poques ocasions s’ha vist una plena cooperació i implicació mútua en 
els projectes.  
 
Per això, el projecte té com a objectiu fomentar que hi hagi una població activa, 
participativa i que faci seus els objectius locals, tant si són plantejats des de la societat 
civil com des de la municipalitat. 
 
Es tracta de formar en diferents metodologies de processos participatius i portar a terme 
una experiència pilot de participació i sensibilització en l'àmbit de la higiene i el medi 
ambient per anar guanyant en pràctica participativa i sensibilització en general 
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PROJECTE 2184 
 

ACOMPANYAMENT A LA INSTAURACIÓ D'UNA 
DINÀMICA LOCAL DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE A LA COMUNA RURAL DE BNI 
IDDER 
 
 País: MARROC 
 Regió: TÀNGER-TETUAN 
 Continent: ÀFRICA 
 Realitzat per: COMUNA RURAL DE BNI IDDER 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  47.045,00 euros 
Aportació contrapart: 12.700,00 euros 
Aportació sol.licitada:  34.345,00 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte vol contribuir a la instauració de les condicions de base per a una dinàmica 
de desenvolupament local de la Comuna Rural de Bni Idder, a través del reforçament de 
les capacitats dels actors locals, per permetre que aquests actors s'apropiïn i gestionin en 
un termini mitjà un procés de desenvolupament local, que iniciïn i posin en marxa 
projectes de desenvolupament autònoms, tal i com vol promocionar la Iniciativa 
nacional de Desenvolupament Humà. 
 
El projecte vol que el personal de la Comuna Rural i els càrrecs electes puguin 
participar en el desenvolupament del territori i acompanyar les associacions locals i els 
promotors de projectes, perquè siguin eficaços en el compliment dels serveis públics i 
promoure una dinàmica associativa local a la val de Bni Idder. 
 
La proposta actual vol donar suport a la línia de reforçament de les capacitats de 
l'administració local i de bona governança al municipi, per tal que el municipi jugui el 
paper d'actor de desenvolupament que li atorga la llei. 
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PROJECTE 2185 
 

ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS PER AL 
BON EXERCICI DE LES DONES AUTORITATS 
LOCALS A EL SALVADOR 
 
 País: EL SALVADOR 
 Regió: QUATRE REGIONS 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ANDRYSAS - ASOCIACIÓN NACIONAL DE REGIDORAS 

SÍNDICAS Y ALCALDESAS 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  33.103,70 euros 
Aportació contrapart: 9.740,74 euros 
Aportació sol.licitada:  23.362,96 euros 
Aportació del FONS:  15.000,00 euros 
10% de gestió: 1.500,00 euros 
Import total a finançar: 16.500,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte té com a eix l'articulació d'esforços que permetin enfortir les capacitats de 
les diferents secretaries d'Andrysas, i que permetin alhora donar resposta als problemes 
que presenten les dones, totes autoritats locals electes, i que els facilitarà desenvolupar-
se en els seus diferents càrrecs. En aquest sentit, es posaran en pràctica els següents 
components: 

• Aconseguir que funcionàries públiques incorporin dins la seva agenda de treball 
l'enfoc de gènere, a través de la capacitació en l'acompliment del codi municipal 
(competència 4, article 29) i el muntatge d'una oficina per donar assessorament a 
funcionàries en l'obertura d'unitats de la dona i en l'aplicació de l'equitat de 
gènere en el quefer municipal.  

• Desenvolupar un procés de sistematització de les experiències acumulades 
durant 10 anys d'existència d'Andrysas, amb la finalitat d'identificar els objectius 
assolits, les dificultats i els desafiaments que s'han presentat per aconseguir la 
veritable participació política de les dones a El Salvador. 

• A través de la intervenció proposada es promourà un mecanisme de comunicació 
per tal que les dones autoritats locals estiguin informades de l'activitat regular 
d'Andrysas, a través del disseny i instal·lació de la pàgina web d'Andrysas. Serà 
un espai que permetrà donar a conèixer el treball i un punt de trobada amb les 
associades, així com amb les institucions nacionals que tenen responsabilitats de 
cooperació. 
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PROJECTE 2186 
 

ENFORTIMENT DE LA CAPACITAT JURÍDICA I 
INSTITUCIONAL DELS MUNICIPIS CENTRE-
AMERICANS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓ DE 
FUNCIONARIS MUNICIPALS, TREBALLADORS 
D’ONG MUNICIPALISTES, MEMBRES D’ENTI-
TATS ACADÈMIQUESI PERIODISTES 
 
 País: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURES, NICARAGUA, COSTA RICA 
 Regió: CENTREAMÈRICA 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: EPF-ASOCIACIÓN ESTUDIOS PARA EL FUTURO / ASOCIACIÓN 

DAR 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  118.225,00 euros 
Aportació contrapart: 39.600,00 euros 
Aportació sol.licitada:  78.625,00 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte és continuïtat del 1926, que va ser executat per l’Instituto Centroamericano 
de Gobernabilidad (ICG). 
 
La segona etapa del projecte busca implementar i posar en pràctica les reformes 
jurídiques i institucionals que conté el Primer Informe Centreamèrica de Governabilitat 
Jurídica i Institucional, publicat en cinc volums el novembre de 2007 pel projecte 
Observatori de la Democràcia a Centreamèrica dirigit per l’ICG.  
 
En tot cas, el projecte preveu: 
 
Generar un acord tècnic sobre dues reformes jurídiques específiques a impulsar a 
l’àmbit municipal, dins del conjunt de reformes que conté el Primer Informe. L’acord es 
generarà a través de la participació de diversos sectors com ONG, funcionaris estatals-
municipals, experts acadèmics, partits polítics i altres actors que influeixen en el govern 
municipal.  
Desenvolupar un procés de capacitació – disseny del primer esborrany (first draft) de 
les dues reformes jurídiques o institucionals per a la promoció posterior. En el procés, hi 
participaran funcionaris municipals, ONG especialitzades en l’àmbit municipal. 
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La coordinació de les activitats als cinc països la farà l’ICG i l’Asociación DAR 
directament i mitjançant les contraparts nacionals a cadascun dels països. Totes les 
recomanacions i reformes que s’implementaran es prendran del Primer Informe. 
 
Les contraparts nacionals són: 

− Universidad Rafael Landívar – Guatemala  
− Universidad Centroamericana José Simeón Cañas – El Salvador 
− Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) – Hondures 
− Fundación Luz – Hondures  
− Centro de Derechos Constitucionales (CDC) – Nicaragua  
− Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO) – Nicaragua  
− Universidad de Costa Rica (UCR) – Costa Rica 
− Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas – Regió Centreamericana  
− Centro de Estudios para el Futuro – Costa Rica (entitat coordinadora) 
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PROJECTE 2187 
 

ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA 
INCLOENT I SOLIDÀRIA DEL GOVERN POPULAR 
D'IZTAPALAPA 
 
 País: MÈXIC 
 Regió: DISTRICTE FEDERAL 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: COPEVI-CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y 

POBLAMIENTO 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  140.300,00 euros 
Aportació contrapart: 70.300,00 euros 
Aportació sol.licitada:  70.000,00 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte contempla proporcionar assessoria i acompanyament al Govern Local 
d'Iztapalapa, una de les delegacions polítiques de Mèxic DF, durant els tres anys que 
dura la legislatura. La proposta és acompanyar les següents línies estratègiques: 
 

1. Actualització del Programa Delegacional de Desenvolupament 2009-2012: 
d’acord a la normativa de Mèxic i del govern del DF, tot govern ha d'actualitzar 
el seu programa de desenvolupament per a la legislatura que li correspon. En 
aquest sentit, es preveu donar continuïtat al procés de planificació estratègica 
participativa a través d'assemblees d'autodiagnòstic, fòrums temàtics de consulta 
i aplicació de cèdules i propostes ciutadanes per al programa, a l’àmbit de les 
comunitats que formen part de la delegació d'Iztapalapa. 

 
2. Democràcia participativa i construcció de ciutadania: es promou la participació 

dels veïns i veïnes en la gestió pública a partir de la conformació de xarxes de 
participació a diversos àmbits: carrer, barri, zona, direcció territorial i de 
delegació. Es promouran mecanismes de participació: diagnòstics i plans 
comunitaris, pressupost participatiu, contralories ciutadanes, cabildos populars, 
espais d'avaluació de la gestió del govern local, entre d'altres. 

 
3. Enfortiment de capacitats de l' equip de govern: desenvolupar diversos processos 

de capacitació i orientació a la gestió estratègica de l'equip de govern en matèria 
de planificació del desenvolupament, planificació estratègica de la gestió del 
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Govern, participació ciutadana, gestió integrada al territori, avaluació, entre 
d'altres. 

4. Desenvolupament de xarxes i cooperació municipal: articular Iztapalapa amb 
diversos espais del municipalisme local i internacional, democràcia participativa, 
drets humans a les ciutats. 
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PROJECTE 2188 
 

SUPORT A LA MILLORA DE LES CONDICIONS 
MEDI AMBIENTALS DE LA COMUNA RURAL DE 
ZINAT 
 
 País: MARROC 
 Regió: TÀNGER-TETUAN 
 Continent: ÀFRICA 
 Realitzat per: ADEO - ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT ET 

D’ENVIRONEMENT OUED LAOU 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  74.483,53 euros 
Aportació contrapart: 26.789,85 euros 
Aportació sol.licitada:  47.693,68 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte pretén millorar les condicions mediambientals i sanitàries de la comuna de 
Zinat, a la regió de Tànger-Tetuan, que pateix un greu problema de recollida de residus 
urbans.  
 
Per això, es pretén treballar en tres eixos: 
 

• Equipament de la Comuna de Zinat, amb els equipaments necessaris per poder 
realitzar la recollida de residus urbans. Es tractaria de comprar un camió i 
contenidors per a la recollida dels residus. 

 
• Formació pràctica del personal de la comuna de Zinat, per a una millor gestió de 

la recollida dels residus. 
 

• Sensibilització de la població local de la necessitat de protegir el medi ambient i 
de la necessitat de la seva protecció, així com explicar el perquè s'han de separar 
els residus, especialment els mèdics (xeringues, etc.) 
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PROJECTE 2189 
 

GESTIÓ MANCOMUNADA DELS RESIDUS SÒLIDS 
I GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
INGRESSOS A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA 
DEL RIU HUAYCHACA 
 
 País: PERÚ 
 Regió: LA LIBERTAD 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: CEDEPAS NORTE - CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y 

ACCIÓN SOCIAL 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  77.359,00 euros 
Aportació contrapart: 37.446,38 euros 
Aportació sol.licitada:  39.863,00 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
Aquest projecte preveu la gestió mancomunada dels residus sòlids a la Mancomunitat 
Municipal de la conca del riu Huaychaca, conformada per les municipalitats districtals 
de Cachicadan, Santa Cruz de Chuca i Mollepata. L’objectiu que es planteja és que les 
municipalitats i els actors locals de la Mancomunitat Municipal de la conca del riu 
Huaychaca millorin la salubritat ambiental mitjançant la gestió integral dels residus 
sòlids en el marc de la Llei Nacional de Residus Sòlids.  
   
El projecte pretén enfortir les capacitats de funcionaris, autoritats i població, tant dones 
com homes, de les comunitats que formen la Mancomunitat de Huaychaca per a la 
formulació partic ipativa i mancomunada el Pla Integral de Gestió Ambiental dels 
Residus Sòlids (PIGARS). A través del projecte es desenvoluparà:  
   

• La formulació participativa i mancomunada del Pla Integral de Gestió Ambiental 
dels Residus Sòlids  (PIGARS), amb un diagnòstic de la situació actual.  

• La gestió mancomunada en la prestació de serveis públics locals a través d’un 
sistema de recollida i reciclatge de residus sòlids.  

• El canvi de comportament en la població, tot aconseguint bones pràctiques en la 
gestió ambiental dels residus sòlids, a través de la conformació d’una plataforma 
d’actors socials i públics per impulsar la implementació del PIGARS.  
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PROJECTE 2190 
 

MILLORA DEL SERVEI D’ESCORXADOR 
MUNICIPAL A LARREYNAGA-MALPAISILLO 
 
 País: NICARAGUA 
 Regió: LEÓN 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: POPOL NA – FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Data aprovació: 17/06/10  
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  46.598,81 euros 
Aportació contrapart: 6.407,41 euros 
Aportació sol.licitada:  40.191,40 euros 
Aportació del FONS:  30.000,00 euros 
10% de gestió: 3.000,00 euros 
Import total a finançar: 33.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
A Nicaragua, la prestació del servei municipal de l'escorxador està regulada per la Llei 
de municipis. El municipi de Larreynaga té un escorxador funcionant sota mínims per 
manca de condicions. El local on s’ubica té operatiu un espai de 28,29m2, d’1m d'ample 
per 6m de llargada i una altura d’1,20 m fins al sostre. El local està equipat amb dues 
taules de ciment inapropiades per a les tasques d'esquarterar i desossar. El corral té una 
superfície de 84,67 m2 i una màniga de trasllat de bestiar en mal estat. Els dipòsits per al 
tractament d'aigües residuals estan en estat d'abandonament total.  
 
El projecte presentat contempla millorar la infraestructura de l'escorxador a partir de la 
remodelació i ampliació a 62,90 m2 l'àrea de esquarterament i desossat, reconstruir part 
de la construcció actual, canvi de la coberta del sostre i el terra, així com dotar l'àrea 
d’esquarterat i desossat de taules d'acer inoxidable i claus per a l'aixecament i 
esquarterament del bestiar. A més, el projecte té previst crear una cort de porcs amb 
capacitat per a 25 animals i es proposa millorar el corral de bestiar boví i mànigues de 
trasllat.  
 
Entre altres activitats es dotarà un dipòsit d'aigua  amb capacitat de 5.000l. Es té previst 
millorar el sistema d'aigües residuals a través d ela reparació i neteja de les piles de 
tractament i sistemes de recol·lecció i es construirà un crematori. També es construirà 
una latrina per als treballadors. 
 
El municipi endegarà una campanya de sensibilització als possibles clients i usuaris de 
l'escorxador, per millorar la qualitat i incrementar els ingressos del municipi en 
concepte de prestació de serveis. 
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Articulat a les obres constructives, es dissenyarà i aplicarà una normativa per al control, 
gestió i ús de l'escorxador com a equipament municipal. Es promouran aliances 
estratègiques interinstitucionals amb la Policia Nacional, el Ministeri Agropecuari i 
Forestal i el Ministeri de Salut que permetin la sostenibilitat econòmica i el consum de 
carn de bona qualitat. 
 
Finalment, es contempla realitzar un diagnòstic dels serveis municipals, per a 
sistematitzar experiències, anàlisi FODA i lliçons apreses que ajudin a construir un Pla 
de Millora dels Serveis Municipals.  
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PROJECTE 2191 
 

REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS DE LES 
ORGANITZACIONS COMUNITÀRIES DE BASE I 
DELS REPRESENTANTS LOCALS EN GESTIÓ 
DELS RECURSOS NATURALS DE LES NOVES 
COL·LECTIVITATS LOCALS CREADES 
 
 País: SENEGAL 
 Regió: TAMBACOUNDA 
 Continent: ÀFRICA 
 Realitzat per: AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE 

TAMBACOUNDA -  ARD TAMBA 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  75.510,00 euros 
Aportació contrapart: 10.876,63 euros 
Aportació sol.licitada:  25.378,80 euros 
Aportació del FONS:  15.000,00 euros 
10% de gestió: 1.500,00 euros 
Import total a finançar: 16.500,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
El projecte pretén capacitar i formar en gestió de recursos naturals les col·lectivitats 
locals i els representants escollits democràticament de les noves comunitats rurals 
creades al Senegal a la regió de Tambacounda. 
 
Per això es volen realitzar dues sessions de formació per a aquests col·lectius:  
 

• La primera parlarà de la Llei de descentralització, els seus principis, les 
competències transferides i sobre el rol de l'Agència Regional de 
Desenvolupament. 

 
• La segona se centrarà en la transferència de competències en matèria de gestió 

de recursos naturals. 
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PROJECTE 2192 
 

CONSTRUCCIÓ D'UNA CANTINA MUNICIPAL A 
OUSSOUYE 
 
 País: SENEGAL 
 Regió: ZIGUINCHOR 
 Continent: ÀFRICA 
 Realitzat per: COMMUNE D'OUSSOUYE 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  44.243,00 euros 
Aportació contrapart: 2.000,00 euros 
Aportació sol.licitada:  42.243,00 euros 
Aportació del FONS:  22.000,00 euros 
10% de gestió: 2.200,00 euros 
Import total a finançar: 24.200,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
 
Les autoritats municipals d’Oussouye, que se situa al sud-oest de la regió de Ziguinchor, 
treballen per millorar les condicions de vida dels seus habitants.  
 
En aquest context, l’alcalde i el consell municipal preveuen la construcció al llarg de la 
carretera principal de la ciutat de cantines.  
 
Aquestes cantines municipals, que seran de lloguer per als botiguers, la Commune  
d’Oussouye pretén obtenir recursos propis que li permetin invertir en altres prioritats del  
municipi.  
 
A la part superior de les cantines, s'hi construiran allotjaments per als mestres i 
professors que no disposen de lloc per residir a Oussouye, la qual cosa també generarà 
recursos econòmics per a l'Ajuntament.  
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PROJECTE 2193  
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓ ENTRE XARXES DE 
GOVERNS LOCALS. PLATAFORMA DIÀLEG - 2 
 
 País: DIVERSOS SUD-AMÈRICA 
 Regió: ÀREA MERCOSUR (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Veneçuela) 
 Continent: AMÈRICA  
 Realitzat per: MERCOCIUDADES / MUNICIPIO DE MORÓN / INTENDENCIA 

MUNICIPAL DE CANELONES 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  55.530,00 euros 
Aportació contrapart: 25.444,00 euros 
Aportació sol.licitada:  30.086,00 euros 
Aportació del FONS:  33.000,00 euros 
10% de gestió: 3.300,00 euros 
Import total a finançar: 36.300,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
Les tres accions previstes en el marc d’aquest projecte, s’insereixen en la iniciativa 
conjunta entre la xarxa de Mercociudades i dos Fons de Cooperació (Fons Català i 
Fondo Andaluz). Aquest projecte pretén contribuir a l’enfortiment de tres unitats 
temàtiques: la Unitat Temàtica de Gènere i Municipi (UTGM); la Unitat Temàtica 
d'Ambient i Desenvolupament Sostenible (UTADS) i la Unitat Temàtica de 
Desenvolupament Econòmic Local (UTDEL) de Mercociudades.  
   
El projecte de la Unitat Temàtica de Gènere i Municipi pretén contribuir a generar 
accions concretes des dels governs locals per promoure l’eradicació de la violència de 
gènere, especialment tenint en compte els quatre eixos de treball: estratègies locals per 
afrontar el tràfic i l’explotació sexual de dones; la promoció d’una sexualitat en llibertat; 
ciutats segures i equitatives per a les dones i pressupost sensible a gènere. El problema 
principal a partir del qual es pretén treballar en aquest primer any el tràfic i l’explotació 
sexual de dones, com una de les formes de violència de gènere. Les principals 
estratègies que s’implementaran per treballar aquest tema estan basades en accions de 
capacitació, sensibilització i intercanvi d’experiències entre funcionàries de la Xarxa de 
Mercociudades, que tenen alguna relació amb la temàtica plantejada com la Unitat 
Temàtica de Seguretat Ciutadana i la Unitat Temàtica de Turisme, de manera que també 
es fonamentarà l’intercanvi amb altres unitats temàtiques.  
  
La Intendencia Municipal de Canelones, com a coordinadora de la Unitat Temàtica 
d'Ambient i Desenvolupament Sostenible presenta una acció que s'emmarca en el procés 
d'elaboració de l'Agenda 21-Local de les ciutats que formen part d'aquesta unitat 
temàtica a partir de l’aplicació d’un programa de sensibilització, conscienciació i 
capacitació en formació ambiental, que contribueixi a promoure la construcció d’un 
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saber ambiental a la comunitats per fomentar un canvi d’actituds, un afavoriment de la 
presa de decisions i la promoció d’una participació ciutadana compromesa, centrada en 
la defensa de la natura, el medi ambient i la diversitat cultura.  
   
Quant al projecte impulsat per la Unitat Temàtica de Desenvolupament Econòmic 
Local, val a dir que preveu la creació d’un Banc de Bones Pràctiques de Gestió, com 
una base de recollida i de difusió d’experiències innovadores de gestió i prestació de 
serveis realitzades pels governs locals i per les agències de desenvolupament econòmic 
que formen part de la Xarxa de Mercociudades.  
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PROJECTE 2194 
 

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL DE LA 
MANCOMUNITAT PER A LA CONSERVACIÓ I EL 
MANEIG DEL BOSC I LA VEGETACIÓ 
PROTECTORA DEL COLLAY 
 
 País: EQUADOR 
 Regió: AUSTRO 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: MANCOMUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL 

BOSQUE Y LA VEGETACIÓN PROTECTORA COLLAY 
 

Data aprovació: 17/06/10 
Període finançament:  

 
 

Estat del Projecte: Pendent d’inici 

 

Import total projecte:  63.850,00 euros 
Aportació contrapart: 38850,00 euros 
Aportació sol.licitada:  25.000,00 euros 
Aportació del FONS:  20.000,00 euros 
10% de gestió: 2.000,00 euros 
Import total a finançar: 22.000,00 euros 

 

  SINOPSI 
 
La proposta és continuïtat del projecte 2047 aprovat pel Fons a la convocatòria 2009. 
 
Entre gener de 2008 i febrer de 2009, amb el suport de la Fundación Futuro 
Latinoamericano, quatre municipis (Gualaceo, El Pan, Sevilla del Oro i Santiago de 
Méndez) juntament amb organitzacions socials dels cantons van endegar una iniciativa 
participativa innovadora, a través de la qual van aconseguir identificar i prioritzar les 
problemàtiques socioambientals que afronta la zona i que afecta el desenvolupament de 
les localitats, mitjançant un procés de capacitació i de generació de polítiques locals 
consensuades. Entre els resultats obtinguts en aquesta primera intervenció s’aconseguí 
dissenyar i dinamitzar un instrument privilegiat per a la cooperació municipal i la 
participació ciutadana en la gestió ambiental la Mancomunitat del Collay. Aquesta 
entitat involucra 22 representants amb compromisos clars, tant pressupostaris com 
polítics, tots subscrits en una acta-compromís. Per això, la iniciativa aconseguí sinèrgia 
amb un procés paral·lel de descentralització de la gestió ambiental als municip is a traves 
del qual el Ministeri d’Ambient de l’Equador va donar suport a la creació i la formació 
d’Unitats de Gestió Ambiental a cadascun dels quatre municipis. Aquesta iniciativa va 
promoure la creació de la Mancomunitat, la inscripció al registre forestal i la signatura 
d’un acta-compromís entre els membres. 
   
Atesa la importància de delimitar amb claredat l’àrea de conservació  i les accions que 
contribuiran a la protecció del bosc, aquest projecte preveu aconseguir una 
corresponsabilitat amb la societat civil a partir de campanyes de sensibilització i 
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conscienciació, així com la identificació d’accions compensatòries per a la conservació 
del bosc a sis cantons de la Província de l’Azuay.  
 
A més, el projecte també suposa la generació de capacitats per a l’elaboració i la gestió 
de projectes que es desprenen del Pla de Maneig Ambiental, per tal que la Unitat 
Tècnica, des dels diferents territoris, contribueixi a l’execució d’aquest pla.  
 
 
 




