
 
 

 

 

HISTÒRIC D’AJUTS DE COOPERACIÓ DEL COL·LEGI 

 

2017 

Associació afro-catalana d’Acció Solidària: Projecte per a la contribució i millora 

alimentària de 140 nens i les seves famílies mitjançant el tancament d’un hort i 

habilitació d’un pou i canals de reg. Dotació econòmica: 2.664’01€ 

Positive Society Nepal: Projecte de recuperació d’infraestructures i serveis educatius 

afectats pel terratrèmol de 2015. Dotació econòmica: 3.000€ 

Fundació Main: Projecte d’empoderament i recuperació de nenes i joves víctimes de 

prostitució infanto-juvenil a Maputo (Moçambic). És la continuïtat d’un projecte 

subvencionat el 2015. Dotació econòmica: 4.500€  

2016 

Asociación Civil de Desarrollo Integral Red de mujeres en lucha por el buen vivir- Red 

de Mujeres San Marcos: Projecte per consolidar el projecte 'Refuerza el Hilo', braç 

productiu de la Red de Mujeres de San Marcos (Guatemala). Dotació econòmica: 

2.582.03€ 

Fundació Yamuna: Projecte de suport a famílies d'acollida per a nens abandonats. 

Dotació econòmica: 1.675€ 

Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa: Projecte per ajudar les dones a 

deixar el treball sexual i facilitar la seva inserció al món laboral. Dotació econòmica: 

3.800€ 

Amics de Kamba Beo Nere: Projecte per finançar la demanda de material bàsic per a 

l'ocupabilitat. Dotació econòmica: 1.560€ 

2015 

Fundació Main: Projecte Irmao Sol per instal·lar tres panells solars i elements de reg 

als municipis de Maputo i Matola (Moçambic). Dotació econòmica: 4.800€ 

Associació per a la cooperació i el desenvolupament Yamlaminim: Projecte de 

construcció d’un molí per a una cooperativa de 80 dones a l’aldea de Goudin (Burkina 

Faso). Dotació econòmica: 3.800€ 



 
 

2014 

Cooperativa L’Olivera: Tallers de formació tècnica i artesanal a San Pablo Tacaná 

(Guatemala). Dotació econòmica: 5.674€ 

Alpicat Solidari: Projecte Yaxare. Autogestió d’una cooperativa de dones a Baja Kunda 

(Gàmbia). Dotació econòmica: 3.234€ 

2013 

Fundació Main: Projecte de recuperació d’infants vinculats al món de la prostitució 

infantil a Moçambic. Dotació econòmica: 4.200€ 

Associació Silo: Desenvolupament del cicle secundari del projecte educatiu rural a 

Guinea Bissau. Dotació econòmica: 2.053€ 

Amics del Senegal del Bages: Enfortiment de l'educació pública a la Casamance. 

Dotació econòmica: 3.000€ 

2012 

Fundació Privada Babel Punto de Encuentro: Orfenat “Le Source du Bonheur” 

(Senegal). Acolliment i desenvolupament integral d’infants orfes i d’altres en risc 

d’exclusió. Dotació econòmica: 1.000€ 

SED Catalunya: Millora dels nivells de salut dels nens i nenes venedors del carrer de la 

ciutat d’Horqueta (Paraguay). Dotació econòmica: 4.461,48€ 

VOLS Voluntariat Solidari: Reinserció familiar i sensibilització (Benim). Dotació 

econòmica: 3.916,52€ 

2011 

Associació Vínculos Ahimsa Pro Nicaragua: Sexualitat sense violència - Xarxa de Dones 

per a la promoció de drets sexuals i la no violència intrafamiliar al barri Memorial 

Sandino de Managua. Dotació econòmica: 2.200€ 

Associació Juntos Podemos Superarnos: Nuestra escuelita en los Sotos. Dotació 

econòmica: 5.000€ 

Associació Silo: Ludobiblioteca comunitària rural. Dotació econòmica: 2.700€ 

Associació UTINAM: TICED- FEZZOU. Dotació econòmica: 2.963€ 

2010 

“Alzando nuestras voces, defendiendo nuestros derechos". Matagalpa (Nicaragua) 

Dotació econòmica: 4.409€ 

Primera fase de la construcció d'una escola d'oficis destinada a nens amb risc 

d'exclusió social". Guinea-Bissau. Dotació econòmica: 2.204€ 



 
 

2009 

Associació Silo: 

▪ Centro Nutricional Infantil a Guinea Bissau. Dotació econòmica: 1.200€ 

▪ Construcció d’un moli per a moldre gra. Dotació econòmica: 2.995€ 

▪ Dotació d’un servei de Treball Social i mèdic-ambulatori a l’escola de Negus 

Michael a Etiòpia. Dotació econòmica: 5.000€ 

2008 

Cooperació pel desenvolupament del Camerún (CODES-CAM): Microcrèdits per a 

dones. Dotació econòmica: 6.200€ 

Casa de Acogida Mantay: Ampliació i implementació d’una escola bressol d’una casa 

d’acollida a Perú. Dotació econòmica: 5.405€ 

 


