
 

                                                   

 

 

Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització 
política per a persones refugiades a l’illa de Lesbos (Grècia) 

 

Web del projecte: http://lagarriga.org/lesbos-legal-center 

 

Descripció del projecte: 

Lesbos Legal Centre pretén fer front a la greu crisi humanitària que es produeix a l’illa 
de Lesbos des del tancament de fronteres i l’acord entre la Unió Europea i Turquia. Arran 
de la cronificació de la situació, Lesbos Legal Centre fa les tasques de suport legal més 
bàsic que l’Estat grec i la Unió Europea no proporcionen en gran mesura. 
Lesbos Legal Centre és una associació independent que treballa diàriament en el suport 
a sol·licitants d’asil des de l’estiu de 2016. Fins a l’actualitat, l’entitat ha fet 
assessorament legal a més de 400 persones i famílies que es troben a Lesbos en situació 
de vulnerabilitat, d’irregularitat legal i en risc de deportació a Turquia. L’entitat no 
pretén substituir l’Estat en la seva responsabilitat d’oferir suport legal, però el seu 
objectiu és mantenir una porta oberta per donar suport i defensar els drets dels 
sol·licitants de protecció internacional de qualsevol nacionalitat que estan atrapats a 
Lesbos. 
Davant de la vulneració sistemàtica de drets humans bàsics, Lesbos Legal Centre 
representa jurídicament refugiats amb casos complexos i sota el risc de ser deportats a 
Turquia. L’entitat també pretén dur a terme un litigi estratègic de denúncia per la 
violació de drets humans juntament amb grups d’advocats de Turquia amb qui treballen 
colze a colze. 

A més, Lesbos Legal Centre treballa en tasques d’incidència política juntament amb les 
comunitats de refugiats. La seva intenció és aconseguir que s’organitzin políticament 
com a col·lectiu per fer mobilitzacions de protesta i combatre la violació sistemàtica dels 
seus drets més bàsics. 

  

http://lagarriga.org/lesbos-legal-center


 

                                                   

 

 

Construcció d'una escola d'educació especial per a persones amb 
discapacitat a Aguacatán (Guatemala) 

 

Web del projecte: https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/construccio-
duna-escola-deducacio-especial-persones-amb-discapacitat-aguacatan  

 

Descripció del projecte: 

L’any 2006, aprofitant un edifici construït l’any 2003 per l’ONG cordovesa MAIZCA que 
havia de ser la seu del nou centre de formació professional per a joves de les comunitats 
i que no va poder ser inaugurat a causa dels conflictes interns desencadenats al municipi 
després de les eleccions de novembre de 2003, es va posar en marxa un centre de 
formació i atenció especial per a persones amb discapacitat al municipi d’Aguacatán. 

Des del principi, l’escola ha estat l’activitat d’ASOPEDI que més ha canviat la realitat de 
les persones discapacitades del municipi. Oferir accés a la formació ha permès que les 
persones discapacitades es puguin convertir en ciutadans de ple dret i, gràcies al treball 
de l’escola, s’ha pogut eliminar l’analfabetisme entre les persones discapacitades 
d’Aguacatán i s’ha fet realitat l’aparició de les primeres generacions de discapacitats 
amb estudis universitaris. 

Fa 11 anys que ASOPEDI va posar en marxa l’escola d’educació especial i el nombre 
d’alumnes no ha parat de créixer. Això, juntament amb el fet que la Municipalitat 
d’Aguacatán, que es l’actual propietària de l’edifici, hagi decidit dedicar la meitat de 
l’espai a una escola bressol, està ocasionant serioses dificultats per la manca d’espai. 

En aquest context, els bons resultats de l’escola encoratgen a posar en marxa un 
projecte que permeti a ASOPEDI ser propietària d’un local adequat a les seves activitats 
actuals i futures, ja que amb això s’aconseguirà millorar els resultats de l’entitat i alhora 
consolidar-la. 

  

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/construccio-duna-escola-deducacio-especial-persones-amb-discapacitat-aguacatan
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/construccio-duna-escola-deducacio-especial-persones-amb-discapacitat-aguacatan


 

                                                   

 

 

Suport emocional a la població siriana refugiada en camps al Líban 

 

Web del projecte: https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-
emocional-poblacio-siriana-refugiada-camps-informals-de-la-vall-de-la-bekaa-al-liban  

 

Descripció del projecte: 

L’acció està dirigida a oferir suport emocional als nens i nenes, i a les famílies de refugiats 
pel conflicte que pateix des de fa anys Síria. La intervenció contempla desplaçar dos 
equips d’artistes de Pallassos sense Fronteres a la Vall de la Bekaa per oferir espectacles 
de pallassos i circ fonamentats en la comicitat a la infància refugiada. 

El projecte vol contribuir a disminuir la simptomatologia de l’estrès post-traumàtic de 
les nenes i nens refugiats de la Vall de la Bekaa, a través de proporcionar suport 
emocional a la infància refugiada i a les seves famílies oferint estones d’alegria i joia, 
amb espectacles còmics de pallassos i artistes de circ, que aportin missatges 
constructius. 

Al voltant del 36% de la població refugiada siriana a la governació de la Bekaa viuen en 
camps de refugiats informals. En aquesta vall, entre un 20 i un 30% de la població 
libanesa es troba en situació de pobresa. A la zona s’han donat diferents xocs entre 
població libanesa i refugiats a causa de l’escassetat de mitjans i recursos per a la seva 
pròpia subsistència, el que ha afegit encara més dificultat a la present situació de crisi 
humanitària. La situació segueix albergant gran complexitat: la població refugiada no 
només roman en condicions de gran adversitat, sinó que a més han viscut situacions 
durant la guerra que han pogut suposar serioses conseqüències psicològiques per a ells, 
generant-se traumes que dificulten la seva inclusió en l’actual context. 

Els anys 2017 i 2018 Pallassos Sense Fronteres conjuntament amb Social Support 
Society, Kayany Foundation, Basma, World Vision i altres organitzacions que gestionen 
escoles en les quals s’acull a nenes i nens refugiats va dur a terme un projecte de gires 
continuades que després d’una avaluació d’impacte feta pel Centre de Crisi de Barcelona 
(UTCCB) ubicat a la facultat de psicologia de la UAB va demostrar que les accions que 
s’havien realitzat tenien un impacte positiu en nens i nenes en diversos àmbits 
relacionats amb l’estrès post-traumàtic. 

 
  

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-emocional-poblacio-siriana-refugiada-camps-informals-de-la-vall-de-la-bekaa-al-liban
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/suport-emocional-poblacio-siriana-refugiada-camps-informals-de-la-vall-de-la-bekaa-al-liban


 

                                                   

 

 

Projecte de beques d'estudi per a estudiants amb escassos recursos 
econòmics a Nicaragua 

 

Web del projecte: https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/enfortir-el-
desenvolupament-de-coneixements-destudiants  

 

Descripció del projecte: 

El projecte de beques ha estat formulat amb la participació activa de tots els pares de 
família de les comunitats que actualment són membres de les CEBs, on participen 
activament en diferents activitats socials a les comunitats. 

La distància dels municipis de la capital és de 100 km a La Trinidad, de 250 km a Estelí, 
de 280 km a Condega, de 243 km a Santa Rosa (que té una població de 515 habitants). 
Per dur a terme el projecte de beques, hi haurà un equip coordinador regional i a cada 
comunitat hi haurà un comitè de beques, a través dels quals es planificarà el compromís 
amb els pares de família i els joves estudiants de secundària i carreres tècniques, que 
assumiran compromisos de participar en reunions i altres activitats socials com la 
reforestació... 

Els beneficiaris directes del projecte són 100 joves i adults, fills i filles de camperols 
d’escassos recursos econòmics de les comunitats de Santa Rosa, La Laguna, Venecia, La 
Lima, El Rodeo (totes del municipi de Condega); d’Estelí, La Trinidad, Santo Domingo (del 
municipi de Telpaneca); Santa Rosa, Monzote i Los Arados (del departament de Nueva 
Segovia). 

 
  

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/enfortir-el-desenvolupament-de-coneixements-destudiants
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/enfortir-el-desenvolupament-de-coneixements-destudiants


 

                                                   

 

 

Projecte social i comunitari per a la inclusió de persones amb problemes 
de salut mental a Nicaragua 

 

Web del projecte: https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/yahualt-
projecte-social-i-comunitari-la-inclusio-de-les-persones-amb-problemes-de-salut-
mental-al-departament-desteli-nicaragua 

 

Descripció del projecte: 

El projecte es va iniciar a l’any 2012, amb un enfocament psicosocial mitjançant 
l’apoderament i la dinamització de la xarxa existent. 

Les intervencions es realitzen en coordinació amb l’entorn més proper de la persona 
amb problemes de salut mental, responent a les seves necessitats, respectant la seva 
identitat i fomentant l’autonomia i la seva inclusió. S’aborden transversalment els 
aspectes vinculats a la sensibilització i creació d’una xarxa de suport. En els primers 
quatre anys del projecte s’ha pogut assegurar una base sanitària per un primer nivell 
d’atenció i s’ha comprovat el impacte que té la comunitat a la rehabilitació dels casos 
detectats. 

Per tant, es proposa la coordinació amb el Ministeri de Salut local, per construir un 
sistema de inclusió social mitjançant activitats comunitàries i apoderament de xarxes de 
suport, que assegurin l’acompanyament necessari per a la inclusió i la rehabilitació 
psicosocial de les persones amb problemes de salut mental. 

També es preveu oferir atenció a persones ingressades en situació d’aïllament de la 
comunitat, que requereixen d’una intervenció especialitzada, prèvia al procés d’inclusió 
social (casos de llarga evolució i molt deteriorats). 

 
  



 

                                                   

 

 

Establiment de perímetres agrícoles reforçar l’autonomia econòmica i 
social de les dones a Casamance (Senegal) 

 

Web del projecte:  https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/grup-treball-
senegal-articulacio-duna-xarxa-de-perimetres-agricoles-la-casamance-en-base-la-
sobirania-alimentaria-i-el-ple-exercici-dels-drets-de-les-dones  

 

Descripció del projecte: 

Aquest projecte és la segona fase del projecte 3199 per establir vincles entre els 
diferents projectes de desenvolupament agrícola al Senegal recolzats per ajuntaments 
catalans i altres actors de les cooperacions catalanes com l’ACCD i la DIBA, millorant així 
la coherència i l’alineament de les intervencions. 

És la conseqüència lògica de dos projectes anteriors desenvolupats en el marc del GT 
Senegal del Fons Català. D'una banda el projecte “Espai de concertació de les 
cooperacions catalanes amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda (Senegal)”, a través 
del qual aquestes tres agències regionals de desenvolupament, la DIBA, l'ACCD i el Fons 
Català varen identificar de forma participativa la seguretat alimentària com a eix 
prioritari, amb l’EGiBDH i la bona governança com a eixos transversals. El projecte és de 
fet un producte d’aquest espai de concertació i del treball en identificació, coordinació 
i planificació estratègica entre les contraparts a Catalunya i al Senegal. I d'altra banda el 
projecte “Reforçament de les capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base 
(OCB) al Senegal”, desenvolupat par FODDE al 2017-2018 i que va ser molt ben valorat 
per tots els actors implicats. FODDE, a més de conèixer en detall el context geogràfic, 
social i econòmic, és una organització experta en sobirania alimentària i perspectiva de 
gènere. Això representa una garantia per l’execució tècnica del projecte, que enguany 
pretén establir una xarxa estructurada de 16 perímetres agrícoles gestionats per GIEs i 
agrupaments de dones. 

L’objectiu és reforçar l’autonomització econòmica i social de les dones, incidir en el ple 
exercici dels seus drets i simultàniament promoure la seguretat alimentària en una zona 
com la Casamance, mol exposada a vulnerabilitats en aquest àmbit. 

 
  

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/grup-treball-senegal-articulacio-duna-xarxa-de-perimetres-agricoles-la-casamance-en-base-la-sobirania-alimentaria-i-el-ple-exercici-dels-drets-de-les-dones
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/grup-treball-senegal-articulacio-duna-xarxa-de-perimetres-agricoles-la-casamance-en-base-la-sobirania-alimentaria-i-el-ple-exercici-dels-drets-de-les-dones
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/grup-treball-senegal-articulacio-duna-xarxa-de-perimetres-agricoles-la-casamance-en-base-la-sobirania-alimentaria-i-el-ple-exercici-dels-drets-de-les-dones


 

                                                   

 

 
Prevenció i atenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis 
infantils a Gàmbia 

 

Web del projecte: https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/un-
estudio-pone-de-manifiesto-casos-de-discriminacion-hacia-mujeres-procedentes-de-
paises-donde-se-practica-la-mgf-1345667994339.html?noticiaid=1345837420211  

 

Descripció del projecte: 

El  projecte focalitza en la transferència i la generació de coneixement al voltant de la 
Mutilació Genital Femenina (MGF) i els Matrimonis Infantils com a pràctiques 
tradicionals perjudicials i mitjançant quatre eixos estratègics: 

El primer, focalitzarà a continuar apoderant agents de salut clau per a la prevenció i 
l’atenció de l’MGF: d’una banda, tres formacions a 90 professionals de la salut de 
l’Hospital de Bansang (personal nou que no ha rebut formació prèvia en matèria d’MGF) 
i, d’altra banda, 12 formacions a 435 estudiants de ciències de la salut de sis escoles 
diferents de Gàmbia. 

El segon, se centrarà a iniciar sensibilitzacions en matèria de Matrimonis Infantils 
dirigides a 100 dones amb fills i filles en edat escolar i que estan vinculades a Clubs de 
Mares de les regions de CRR i WCR de Gàmbia amb incidència en les decisions vinculades 
a la salut i el benestar de les nenes de les comunitats, i sensibilitzacions dirigides a 432 
agents comunitaris (membres dels Village Support Groups de CRR i WCR) que 
transfereixen missatges a les unitats familiars en matèria de salut i benestar. 

El tercer eix s’implementarà a Catalunya i permetrà indagar sobre coneixements, 
actituds i pràctiques de mediadors/es interculturals, activistes i referents 
comunitaris/àries en matèria de Matrimonis Infantils, en ser les persones amb un 
contacte directe i que poden oferir un acompanyament sostingut en el temps a dones, 
joves i famílies residents a Catalunya en el context actual generat per la crisi 
sociosanitària de la Covid-19. 

 
  

https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/un-estudio-pone-de-manifiesto-casos-de-discriminacion-hacia-mujeres-procedentes-de-paises-donde-se-practica-la-mgf-1345667994339.html?noticiaid=1345837420211
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/un-estudio-pone-de-manifiesto-casos-de-discriminacion-hacia-mujeres-procedentes-de-paises-donde-se-practica-la-mgf-1345667994339.html?noticiaid=1345837420211
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/un-estudio-pone-de-manifiesto-casos-de-discriminacion-hacia-mujeres-procedentes-de-paises-donde-se-practica-la-mgf-1345667994339.html?noticiaid=1345837420211


 

                                                   

 

 

Suport social integral als grups més vulnerables del Barri Memorial 
Sandino i voltants (Nicaragua) 

 

Web del projecte: https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/programa-de-
suport-social-integral-menors-families-dones-i-joves-dels-grups-mes-vulnerables-del-
barri-memorial-sandino-i-voltants 

 

Descripció del projecte: 

El projecte és una continuïtat del P3061. De manera resumida, segons l’estudi realitzat 
i la planificació estratègica participativa, les principals necessitats i prioritats de la 
població del Memorial Sandino i voltants, per superar la pobresa i poder viure una vida 
digna, són: seguretat, salut, educació i economia. En aquest context, s’han definit les 
activitats del projecte, que són: 

1. Continuïtat de la contractació d’una treballadora social, un psicòleg clínic/ 
educatiu, la responsable de l’Àrea Infantil a mitja jornada i una part del 
comptable. 

2. Contractació d’un professional de recursos humans i emprenedoria a mitja 
jornada, per a tallers, cursos, assessoria personalitzada i mediació davant 
d’empreses i clients. 

3. Aportació d’AHIMSA d’un coordinador general del projecte, un assessor científic 
i professional, la responsable de l’Àrea Infantil a mitja jornada, vigilància i una 
part del comptable. 

4. Visites sociofamiliars i atenció professional personalitzada a les 200 famílies més 
vulnerables i pobres del Memorial Sandino i voltants, del Programa de Famílies 
Preferents d’AHIMSA. 

5. Suport en matrícules escolars, materials docents, equipament, assessoria i 
suport educatiu i social, a 200 nens i nenes de les 200 famílies del Programa de 
Famílies Preferents d’AHIMSA, fins a completar els estudis de secundària i 
facilitar-los l’accés a estudis universitaris. 

6. Suport específic en temes de salut, medicaments i casos especials (discapacitats, 
accidents, problemes sociofamiliars, etc.) als 200 nens i nenes del Programa. 

7. Activitats de recreació, oci i reforç escolar amb els 200 nens i nenes del 
Programa, tot i que obertes a tots els nens i nenes de la comunitat. 

8. Activitats de socialització positiva, recreació, esport i desenvolupament personal 
per als adolescents i joves beneficiaris del projecte i població en general del 
Memorial Sandino i voltants. 

9. Activació, formació, assessoria, suport i acompanyament d’un grup promotor de 
10 líders comunitaris de salut pública, estils de vida saludables i prevenció 
d’addiccions, perquè exerceixin un lideratge social i comunitari en tots els temes 
relacionats amb la promoció i la prevenció de la salut, des d’un enfocament 

https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/programa-de-suport-social-integral-menors-families-dones-i-joves-dels-grups-mes-vulnerables-del-barri-memorial-sandino-i-voltants
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/programa-de-suport-social-integral-menors-families-dones-i-joves-dels-grups-mes-vulnerables-del-barri-memorial-sandino-i-voltants
https://www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes/programa-de-suport-social-integral-menors-families-dones-i-joves-dels-grups-mes-vulnerables-del-barri-memorial-sandino-i-voltants


 

                                                   

 

biopsicosocial, la higiene i el sanejament de les cases i el barri, i la prevenció i la 
superació de l’important problema social de les addiccions. Entre altres 
activitats, programades sempre de forma conjunta amb els professionals 
d’AHIMSA, cadascun d’aquests 10 líders comunitaris de salut pública i 
addiccions, replicarà el que s’ha après i consensuat com a grup amb un mínim de 
30 adolescents, joves i adults de el Memorial Sandino i voltants per a 300 
beneficiaris/àries directes. 

10. Tallers (20) del grup promotor de 10 adolescents femenines i dones del Memorial 
Sandino, de replicació entre iguals dels seus coneixements i bones pràctiques en 
promoció, prevenció i defensa dels drets de les dones, amb especial atenció a la 
discriminació, la cosificació, el masclisme, els abusos, els embarassos 
adolescents i la violència de gènere per a un total de 200 beneficiàries directes. 

11. Tallers (20) del grup promotor d’adolescents i joves del Memorial Sandino, de 
replicació entre iguals dels seus coneixements i bones pràctiques en promoció, 
prevenció i defensa dels drets dels adolescent i joves, i els estils de vida 
responsables i saludables, per assegurar el seu desenvolupament i benestar 
present i futur. Per a un total de 200 beneficiaris directes. 

12. Atenció professional especialitzada interdisciplinària dels metges i infermeres 
del Ministeri de la Salut, que fan la seva feina a la Casa Social d’AHIMSA, i dels 
professionals de Psicologia i Treball Social d’AHIMSA, a totes les persones del 
Memorial Sandino i voltants que ho necessitin; amb especial atenció i prioritat 
per als beneficiaris/àries directes de les diferents activitats i grups del projecte. 
Les principals accions que realitzaran aquest equip de professionals, de manera 
individual o conjunta, seran: atenció individual, suport psicosocial, 
assessorament, teràpia, derivació, mediació de conflictes, visites domiciliàries, 
acompanyament a víctimes de violència de gènere, etc. 

13. Tallers temàtics (20 x 15 persones) d’habilitats personals i socials impartits pels 
professionals d’AHIMSA i/o les promotores de dones, joves i salut: 1) salut sexual 
i reproductiva; (2) prevenció embaràs adolescent; (3) estils de vida saludables; 
(4) prevenció d’addiccions; (5) no-violència intrafamiliar, social i comunitària; (6) 
competències parentals; (7) prevenció de la violència de gènere; (8) masculinitat 
responsable; (9) relacions interpersonals i (10) habilitats socials: identitat, 
emocions, assertivitat. 

14. Tallers i cursos Especialitzats (20 x 15 persones) sobre ocupació habilitats 
sociolaboral, atenció al client, creació de valor i vendes de beneficiaris/àries del 
projecte i població en general del barri i dels voltants. 

 


