










A Pocona (12.893 habitants), part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en

quantitat ni qualitat suficient. En el marc del Pla director d’infraestructures i abastiment d’aigua de les

comunitats rurals de Pocona, es proposa la construcció d’un sistema d'abastiment d’aigua per a la

comunitat de Larimarca, amb connexions al domicili de les 56 famílies beneficiàries (190 persones), així

com la reforestació de la zona de recàrrega de les fonts. Els beneficiaris participaran en les obres amb

jornades de treball voluntari. També es constituirà el comitè de gestió de l’aigua i es proporcionarà suport

a la junta directiva sobre funcionament del comitè i gestió dels sistemes d'aigua. Igualment, s’impartiran

tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties

relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. Finalment, es preveu la dotació

d’equipament a la direcció de sanejament bàsic de l’Ajuntament de Pocona i la realització de reunions

per debatre i aprovar la llei que regula la prestació de serveis d’aigua i sanejament amb les autoritats i

funcionaris municipals, i els dirigents de les subcentrals i sindicats agraris. Se'n beneficiaran directament

190 persones amb el sistema d’aigua; 22 autoritats i tècnics municipals, i 173 dirigents comunitaris de

l’enfortiment institucional.

Entitat: Mosoj Causay

Contrapart: Ajuntament de Pocona

Beneficiaris: Població rural

Sector: Aigua

Municipi: Carrasco

País: Bolívia

Import total projecte: 127.833,04 €

Aportació sol·licitada: 91.517,00 €

Aportació FONS: 91.517,00 €

ACCÉS A L'AIGUA I GESTIÓ
COMUNITÀRIA A LA COMUNITAT
RURAL DE LARIMARCA

Sinopsi:

Projecte núm. 2022016

COOPERACIÓ



Contribuir a l’accés al dret humà a l’aigua amb equitat i sostenibilitat en comunitats rurals de

Pocona.

Enfortir l’accés a l’aigua en quantitat i qualitat suficient i reforçar la gestió sostenible a la

comunitat de Larimarca.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Identificació de l’emplaçament, disseny definitiu, càlculs del sistema d’aigua i estudi de viabilitat.

Adquisició de materials de construcció i contractació de personal qualificat.

Construcció d’un sistema d’abastament d’aigua per gravetat i la xarxa de distribució.

Control sanitari de la qualitat de l’aigua del nou sistema.

Constitució del comitè de gestió de l'aigua de Larimarca.

Realització de sis tallers per als integrants del comitè sobre gestió i manteniment del sistema

d'aigua.

Realització de tres reunions de seguiment i assessorament del nou comitè.

Realització de sis tallers de sensibilització dels beneficiaris sobre l’ús de l’aigua i hàbits higiènics.

Adquisició de lots d’higiene i lliurament als infants.

Organització d’una fira sobre aigua i medi ambient.

Realització de reunions per analitzar i aprovar la llei que regula la prestació de serveis d’aigua i

sanejament amb autoritats, i dirigents dels sindicats agraris.

Dotació d’un ordinador i un plòter per a la direcció de Sanejament bàsic de l’Ajuntament de

Pocona.



Davant l'absència d'una instància que aglutini els plans i programes que permetin satisfer la demanda

permanent de formació i capacitació de les autoritats i funcionaris dels governs autònoms municipals

de Bolívia, han sorgit múltiples propostes que coincideixen quant a temes i continguts, amb una

finalitat més comercial que acadèmica, la qual cosa repercuteix en el propi exercici de la gestió pública

municipal. Per aquest motiu, l’entitat sol·licitant considera urgent desenvolupar una alternativa que

equilibri les dues forces d'aquest mercat específic, centrant l'esforç en un marc d'eficiència i

sostenibilitat, que a més contribueixi a l’enfortiment institucional dels ajuntaments i de les seves

funcions públiques. En aquest sentit, es plantegen diferents accions que han d'abastar des del

diagnòstic actual de les necessitats de formació i capacitació, fins al disseny d'un marc estratègic per

desenvolupar la iniciativa, en el qual s'identifiquin les línies d'acció, la planificació, els agents

involucrats i els requeriments necessaris per posar-lo en marxa a curt, mitjà i llarg termini. Els

beneficiaris directes són els 336 ajuntaments representats per la FAM. Els beneficiaris indirectes són les

autoritats i el personal tècnic i administratiu municipal, que sumen aproximadament 35.000

funcionaris. Pel que fa a les autoritats electes, dels 336 batles elegits, 23 són dones (7%). Pel que fa als

regidors, del total de 2.110, 1.072 (51%) són dones i 1.038 (49%) homes.

Entitat: Federación de Asociaciones

Municipales de Bolivia (FAM Bolivia)

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Autoritats locals

Sector: Educació

Municipi: Diversos

País: Bolívia

Import total projecte: 22.520,00 €

Aportació sol·licitada: 20.000,00 €

Aportació FONS: 20.000,00 €

CREACIÓ D’UNA XARXA
INTERINSTITUCIONAL DE
FORMACIÓ A L’ÀMBIT MUNICIPAL

Sinopsi:

Projecte núm. 2022018

COOPERACIÓ



Enfortir les capacitats de gestió dels governs autònoms municipals.

Millorar el teixit i les aliances dels governs municipals de Bolívia a través de la creació d’una xarxa

de formació.

Millorar les capacitats dels governs municipals en l’ús de noves tecnologies per a la gestió

municipal.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Recollida d'informació sobre l'oferta disponible de cursos, plans i programes de formació.

Recollida d'informació sobre la demanda de cursos, plans i programes de formació i capacitació

per part d’autoritats i personal tècnic municipal.

Establiment de línies d'acció per orientar l'estratègia.

Identificació dels agents relacionats amb els temes de capacitació de personal dels ajuntaments.

Articulació d’una planificació per desenvolupar accions que palesin la creació de la xarxa.

Definició d’un cronograma en funció de la planificació per a la creació de la xarxa.

Desenvolupament d’una plataforma com a campus virtual.











A partir d'un diagnòstic sobre el compliment de l'ODS 6 (Aigua i sanejament) al municipi de

Ténado (61.293 habitants), realitzat pel Fons Mallorquí amb finançament d'un projecte europeu i

en col·laboració amb l'Ajuntament de Ténado, Pa i Mel ha elaborat un programa de dos anys per

contribuir a la implantació del pla municipal de desenvolupament quant a subministrament

d'aigua potable i sanejament. El municipi té una incidència de pobresa de prop del 60% de la

població i la taxa d'accés a l'aigua potable és del 73,8%. El projecte preveu la construcció de set

pous en espais públics, establiments molt concorreguts, unitats productives o comercials i els

indrets més aïllats. Igualment, atès l'elevat nombre de pous espatllats o en estat precari (48), es

preveu rehabilitar-ne vuit de més de 30 anys d’antiguitat i reparar-ne 10 de menys de 15 anys en

diferents comunitats. Aquesta intervenció es reforçarà fomentant la implicació de la població en la

gestió de l'aigua, a través de les associacions d’usuaris d’aigua i campanyes de sensibilització de la

població; així com l'enfortiment de la capacitat de gestió municipal en aquest àmbit, que inclou

tallers de formació, equipament i l'elaboració de l'estratègia de comunicació sobre el pla de

subministrament d'aigua potable i sanejament. Se'n beneficiaran directament 15.000 persones de

l’accés a l’aigua; 1.340 dels tallers de formació i assessorament; i 6.550 de les campanyes de

sensibilització; i, indirectament, tota la població de Ténado.

MILLORA DE L'ACCÉS A L'AIGUA
POTABLE A TÉNADO (FASE 1)

Sinopsi:

Entitat: Pa i Mel

Contrapart: Pa i Mel Burkina

Beneficiaris: Població general

Sector: Aigua

Municipi: Sanguié

País: Burkina Faso

Import total projecte: 160.508,90 €

Aportació sol·licitada: 160.508,90 €

Aportació FONS: 160.508,90 €

Projecte núm. 2022010

COOPERACIÓ



Millorar les condicions de vida i de salut dels habitants del municipi de Ténado.

Millorar l'accés a l'aigua potable per a tots els habitants, amb especial atenció als més

desfavorits.

Enfortir el govern municipal i les capacitats de participació ciutadana per mobilitzar recursos per

garantir el compliment de l'ODS 6.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Construcció de set pous en barris i llogarets aïllats, rehabilitació de vuits pous i reparació de 10

més.

Elaboració d’una estratègia per a l’accés a l’aigua de les persones més desfavorides.

Adquisició d’una moto, ordinador, impressora, mòbil amb GPS i mobiliari per al tècnic municipal.

Realització de dos tallers sobre l’aplicació del pla de subministrament d’aigua i sanejament.

Realització de sessions de formació de dos dies sobre la gestió del servei d’aigua.

Organització d’una conferència per presentar el pla municipal d’aigua a les forces vives del poble.

Organització d’una trobada amb els diferents finançadors d’accions de subministrament d’aigua.

Realització d’una campanya de sensibilització a través de teatre fòrum per a la població.

Realització d’intercanvis d’experiències entre associacions d’usuaris d’aigua.

Suport a un parell d’associacions d’usuaris d’aigua en la rendició de comptes als seus membres.

Sessions de formació de reciclatge per a 18 encarregats del manteniment dels pous.

Elaboració d’un pla de comunicació per mobilitzar recursos per al finançament del sector de

l’aigua i el sanejament.











La major part de la població del districte de Siraro Badewacho, que concentra 101.606 habitants,

practica l'agricultura de subsistència, en situació d'extrema pobresa, i es troba en risc permanent de

patir brots de fam, a causa de factors climàtics. L’accés a l’aigua i serveis de sanejament és ínfim i la

cobertura de serveis públics és molt limitada. Les autoritats locals del nou districte han manifestat que

no tenien capacitat de garantir una atenció sanitària digna a la població, atès que tan sols disposen

d'un centre de salut que no compleix les condicions mínimes ni materials ni de personal qualificat.

Això, sumat a l'alta incidència de desnutrició, fa que les taxes de mortalitat materna i infantil siguin

molt elevades. El projecte proposa actuar en diversos àmbits: a) rehabilitació de la recepció, la unitat

de consultes externes i la sala de vacunació del centre de salut, i equipament amb mobiliari i una

moto per fer el seguiment dels vuit dispensaris; b) equipament de material sanitari i medicaments,

inclosos aliments de reforç per a infants menors de tres anys, per als centres sanitaris i dispensaris c)

formació del personal sanitari sobre reanimació neonatal, identificació de signes d’embaràs de risc,

prevenció d’infeccions i de desnutrició; d) sensibilització de la població per fomentar el part al centre

sanitari; i de les dones sobre preparació al part i pràctiques saludables; e) contractació de dos tècnics

en cirurgia; i f) elaboració dels plans anuals sectorials de Hanicha, i assessorament per als funcionaris

sobre la gestió del sector sanitari. Se’n beneficiaran directament 2.139 dones embarassades; 979 dones

ateses en part hospitalari; 665 dones i nadons atesos en atenció neonatal o postpart; 1.169 infants que

rebran suport alimentari; 32 treballadors sanitaris; i 16 funcionaris.

MILLORA DE L'ACCÉS A LA
SALUT MATERNO-INFANTIL A
HANICHA

Sinopsi:

Entitat: Llevant en Marxa

Contrapart: Consolata Fathers

Beneficiaris: Dones

Sector: Salut reproductiva

Municipi: Pobles del Sud

País: Etiòpia

Import total projecte: 65.505,00 €

Aportació sol·licitada: 61.707,00 €

Aportació FONS: 61.707,00 €

Projecte núm. 2022011

COOPERACIÓ



Millorar la salut materna i neonatal al districte de Hanicha.

Reduir la morbiditat i mortalitat materna i neonatal.

Enfortir la xarxa local de salut al municipi de Hanicha.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Realització de cinc tallers de formació per al personal sanitari dels dispensaris (32 tècnics locals).

Atenció i seguiment prenatal a les comunitats.

Lliurament d’aliments de reforç per a 1.169 infants.

Dotació d’equipament i medicaments per als centres de salut.

Realització de cursos de formació per a tècnics locals sobre riscos en el part.

Adquisició d’una moto per facilitar el desplaçament entre comunitats.

Dotació de cadires i taules al centre de salut (10 cadires i 5 taules) i l’Ajuntament (11 i 7).

Pagament del sou de dos tècnics cirurgians.

Realització de xerrades comunitàries sobre el part hospitalari, salut materna i higiene.

Rehabilitació de tres espais del centre sanitari de Hanicha (teulada, parets, paviment i pintura).

Elaboració del pla anual per a cada àrea de l’Ajuntament.

Realització de sessions de formació i assessorament per a 16 funcionaris municipals.











Entitat: Association Talassemtane pour l'Environnement

et le Développement (ATED)

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Dones i joves

Sector: Promoció socioprofessional

Municipi: Xefxaouen

País: Marroc

Import total projecte: 65.544,06 €

Aportació sol·licitada: 57.689,60 €

Aportació FONS: 57.689,60 €

Al municipi de Bab Taza (22.787 habitants) les oportunitats d'ocupació són escasses fora de l'economia

de subsistència o el monocultiu de cànnabis, amb un efecte negatiu sobre la població local i el medi

ambient. Molt pocs joves tenen accés a formació professional, de manera que la manca d’expectatives

i la pèrdua dels referents quant a valors socials els exposa a caure en el consum de drogues, a ser

captats per grups extremistes radicals o a arriscar la vida pel somni d’una vida millor a l’altra banda de

l’estret de Gibraltar. El projecte proposa millorar les oportunitats d’integració social i laboral de les

dones i dels joves mitjançant l’enfortiment de les capacitats personals i comunitàries. S’oferirà la

matrícula en un centre de formació professional oficial de Xefxaouen i beques de transport per a 60

joves del municipi; igualment, es donarà suport a un col·lectiu de dones teixidores perquè es

constitueixin en cooperativa i se’ls proporcionarà equipament i formació. D’altra banda, s’organitzarà

el programa sociocultural al casal de joves del municipi; s’impartiran sessions de sensibilització sobre

equitat de gènere, medi ambient, drets humans, educació emocional, salut sexual i reproductiva, i

hàbits de vida saludables per a 300 infants i sobre protecció del medi ambient a 120 adults. A l’àmbit

de l’enfortiment municipal es preveu rehabilitar la teulada de la Biblioteca, instal·lar una tanca i

pintar-la. Paral·lelament, s’impartiran tallers de formació per a 20 autoritats locals i funcionaris

municipals sobre comunicació. Finalment, es duran a terme tallers per divulgar i sotmetre a debat el

pla d’actuació municipal amb càrrecs polítics i tècnics municipals, i membres de les associacions

locals. Se'n beneficiaran directament 1.940 persones.

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE
DONES I JOVES A BAB TAZA (II)

Sinopsi:

Projecte núm. 2022013

COOPERACIÓ



Promoure el desenvolupament social i econòmic de la població de Bab Taza.

Fomentar l’autonomia econòmica de les dones i les joves de Bab Taza.

Reforçar les capacitats professionals i socioculturals de les dones i joves per integrar-les al teixit

social, econòmic i laboral.

Enfortir les capacitats de l’Ajuntament de Bab Taza per afavorir la inserció sociolaboral de les

dones i joves, i el desenvolupament econòmic del territori.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Suport a la constitució d’una cooperativa de dones teixidores a la comunitat de Bostat.

Equipament de la cooperativa amb tres màquines de cosir, 10 cadires, una taula gran i matèria

primera (llana, fil, accessoris...).

Realització de quatre sessions de formació sobre gestió administrativa i financera per a 20 dones.

Execució de quatre tallers sobre comercialització i màrqueting per a 30 dones de dues

cooperatives.

Realització de vuit sessions de capacitació sobre innovació i creativitat per a 19 dones.

Matriculació de 60 joves de Bab Taza en cursos de formació professional a Xefxaouen.

Dotació d’una beca de transport per a 60 joves estudiants de formació professional de Bab Taza.

Organització d’un programa d’activitats socioculturals a la casa del joves de Bab Taza.

Realització de sessions de sensibilització de 300 alumnes sobre la integració social dels joves.

Execució de cinc tallers de sensibilització sobre la protecció del medi per a 120 adults de

llogarets propers al Parc Nacional de Talassemtane.

Celebració de tallers de divulgació del pla d’acció comunal per a representants de la societat civil

i membres del consell municipal i dels consells de participació.

Realització de reunions amb el consell municipal i, consells de participació sobre les mancances

del pla d’acció local.

Actualització del pla d’acció local de Bab Taza en matèria d’integració sociolaboral de dones i

joves.

Rehabilitació de la teulada, instal·lació de tanca perimetral i pintura de la Biblioteca.

Realització de quatre sessions de formació per a 20 autoritats i funcionaris municipals sobre

comunicació.



Al municipi de Bab Taza (22.787 habitants), hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a

causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura. Les infraestructures socials bàsiques són molt

deficitàries i l’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%. Fa dos anys que ADEO hi promou un

programa per fomentar la integració laboral de les dones i els joves del municipi, a través de

l’enfortiment de les cooperatives existents i la creació de noves; així com el suport amb equipaments i

formació. Per a 2022 es preveu construir un local de 120m2 per a la cooperativa Al Mahroun,

imprescindible perquè pugui obtenir el certificat sanitari per comercialitzar les conserves que elabora.

També es proporcionarà formació, assessorament i materials necessaris per a les dones d’aquesta

cooperativa (queviures locals) i la de teixidores artesanes Al Yakout al Akhdar.D’altra banda, s’habilitaran

quatre parades del mercat per tal que les dones de les cooperatives hi puguin vendre els seus productes.

A l’àrea d’enfortiment municipal, s’actualitzarà el diagnòstic sobre la situació sociolaboral de joves i

dones a Bab Taza i s’elaborarà un pla d’acció per a cinc anys en aquest àmbit. Igualment, es dotarà

l’Ajuntament d’equipament informàtic (ordinador i impressora). Se'n beneficiaran directament 106

persones: 75 dones sòcies de les cooperatives o que hi estan vinculades; i 31 homes vinculats a la

cooperativa de Al Mahroun.

Entitat: ADEO (Association de Developpement et de

Protection de l'Environnement de Oued Laou et de

son Bassin Versant)

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Dones i joves

Sector: Promoció socioprofessional

Municipi: Xefxaouen

País: Marroc

Import total projecte: 102.727,27 €

Aportació sol·licitada: 88.909,09 €

Aportació FONS: 88.909,09 €

PROMOCIÓ DE LA INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL DE DONES A LA
COMUNITAT DE MAHROUN

Sinopsi:

Projecte núm. 2022015

COOPERACIÓ



Contribuir a la integració sociolaboral de les dones i els joves al municipi de Bab Taza.

Millorar la situació socioeconòmica de les dones de Mahroun amb suport a les activitats

productives.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Organització del procés de selecció i contractació de l’empresa constructora.

Construcció d’un centre de treball i formació per a la cooperativa de dones Al Mahroun.

Dotació d’equipament per a la producció de conserves a la cooperativa Al Mahroun.

Gestió del procés per obtenir el certificat de seguretat alimentària per al centre.

Dotació d’equipament per a la cooperativa Al Yakout al Akhdar per a la producció de teixits.

Realització d’un taller de formació sobre dissenys tèxtils per a les dones de la cooperativa.

Realització d’un taller sobre comerç electrònic per a les dones de les cooperatives.

Selecció d’un emplaçament per als locals comercials per a les cooperatives.

Construcció de quatre punts de venda per a les cooperatives locals.

Establiment dels termes de referència i procés de contractació d’una empresa per dur a terme el

diagnòstic i pla d’acció local.

Realització de sessions de sensibilització sobre la importància de disposar d’un pla d’acció sobre

integració sociolaboral de dones i joves per a funcionaris municipals.

Execució de sessions de sensibilització sobre les programes de suport a cooperatives i petites

empreses.

Activació dels comitès del municipi de Bab Taza.











A partir dels resultats del diagnòstic participatiu per a la localització de l'ODS 11 al municipi de

Las Sabanas, que té 5.774 habitants, es varen identificar limitacions en les condicions de

desplaçament amb risc elevat al sector marginal urbà oriental i la comunitat rural d'El Castillito, a

causa de la progressiva degradació de la principal via d'accés. Aquesta situació incideix en l'estat

de salut de les 164 famílies que hi viuen, que triguen prop de dues hores a arribar al centre

sanitari més proper. També en minva la capacitat de generar ingressos, perquè essent la

producció agrícola la principal activitat econòmica, l'estat de la carretera impedeix el trasllat de

les collites en bones condicions de comercialització. Finalment, les dificultats per desplaçar-se

també limiten la realització de gestions quotidianes que s'han de dur a terme a l'àrea urbana. Es

proposa la rehabilitació d'un tram de carretera de 200m, amb un alt grau de complexitat pel

desnivell que presenta i la presència d'aiguamolls. Es preveu construir bandes de rodament,

cunetes i millorar el paviment a les zones inundables. D’altra banda, es donarà suport a la gestió

territorial, amb l’elaboració del pla estratègic de la UCOM per als pròxims tres anys, en el marc de

l’agermanament entre Las Sabanas i Llucmajor; i es reforçaran les capacitats de l’equip municipal

mitjançant la dotació i instal·lació d’un servidor, i sessions de formació tècnica per gestionar-lo,

de manera que les diferents àrees de l’Ajuntament puguin disposar d’informació centralitzada i

de fàcil accés tant per als funcionaris com per als càrrecs electes. Se’n beneficiaran directament

571 persones.

MILLORA DE VIES DE COMUNICACIÓ
TERRESTRE AL MUNICIPI DE LAS
SABANAS

Sinopsi:

Entitat: Alcaldía de Las Sabanas

Contrapart: Unidad de Concertación y Cooperación

Municipalista (UCOM)

Beneficiaris: Pagesos i població rural

Sector: Infraestructures viàries

Municipi: Madriz

País: Nicaragua

Import total projecte: 87.407,04 €

Aportació sol·licitada: 68.278,57 €

Aportació FONS: 68.278,57 €

Projecte núm. 2022001

COOPERACIÓ



Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació

per al desenvolupament.

Contribuir a millorar les condicions de mobilitat de 164 famílies de Las Sabanas.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Elaboració del pla estratègic 2023-2025 de l’agermanament Las Sabanas-Llucmajor.

Adquisició i instal·lació d’un servidor a les oficines municipals.

Realització de sessions de formació per a cinc tècnics municipals sobre la gestió del servidor.

Organització de les famílies beneficiàries de la millora viària.

Adquisició de materials i contractació de personal qualificat.

Construcció de cunetes, bandes de rodament i rehabilitació de paviment del camí rural.



El diagnòstic efectuat amb relació a l'aigua a Telpaneca, que té 23.092 habitants, va palesar que el

78% dels habitatges tenen una cobertura d'aigua per sota de la normativa tècnica obligatòria

nacional. D'acord a les prioritats de l'estratègia municipal i mitjançant un procés participatiu, es va

decidir intervenir a les zones on l'accés a l'aigua fos més deficitari. Es tracta de comunitats del sector

rural dispers, en què diversos factors (pendents molt pronunciades, desforestació, sòls compactes i

escassa disponibilitat de fonts d'aigua potable) fan que la població pateixi les conseqüències de la

manca d'accés a l’aigua neta, com ara un índex més elevat de malalties causades per consum

d'aigua de baixa qualitat o en quantitat insuficient; i la càrrega horària de les dones i nines que han

de dedicar prop de quatre hores diàries a cercar aigua. Per a 2022 es proposa construir un sistema

d’abastiment d’aigua per gravetat a la comunitat de Los Cerros, on viuen 97 famílies, que

participaran en les obres com a mà d’obra no qualificada i rebran formació sobre salut, sostenibilitat

financera i ambiental, gestió comunitària i del sistema d’aigua, per facilitar-ne l’apropiació. D’altra

banda, es donarà suport a la gestió territorial, amb l’elaboració del pla estratègic de la UCOM per als

pròxims tres anys, en el marc de l’agermanament entre Telpaneca i Inca; i es reforçaran les

capacitats de l’equip municipal mitjançant la dotació i instal·lació d’un servidor, i sessions de

formació tècnica per gestionar-lo, de manera que les diferents àrees de l’Ajuntament puguin

disposar d’informació centralitzada i de fàcil accés tant per als funcionaris com per als càrrecs

electes. Se’n beneficiaran directament 419 persones.

MILLORA DE L'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE I DE LA
GESTIÓ SOSTENIBLE AL MUNICIPI DE TELPANECA

Sinopsi:

Entitat: Alcaldía de Telpaneca

Contrapart: Unidad de Concertación y Cooperación

Municipalista (UCOM)

Beneficiaris: Població rural

Sector: Aigua

Municipi: Madriz

País: Nicaragua

Import total projecte: 99.713,70 €

Aportació sol·licitada: 68.114,09 €

Aportació FONS: 68.114,09 €

Projecte núm. 2022002

COOPERACIÓ



Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació

per al desenvolupament.

Contribuir a reduir les desigualtats quant a accés i disponibilitat d’aigua a Telpaneca.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Elaboració del pla estratègic 2023-2025 de l’agermanament Telpaneca-Inca.

Adquisició i instal·lació d’un servidor a les oficines municipals.

Realització de sessions de formació per a cinc tècnics municipals sobre la gestió del servidor.

Organització i selecció de les famílies beneficiàries.

Realització de sis tallers de formació per als beneficiaris.

Legalització dels terrenys per a la construcció del sistema d’aigua.

Adquisició de materials i contractació de personal qualificat.

Construcció del sistema d’aigua a la comunitat Los Cerros (captació, dipòsit, xarxes de

distribució).



El diagnòstic efectuat amb relació a l’accés a l’aigua i a l’habitatge a Totogalpa, que té 15.406

habitants, va posar en evidència que la petita regió de Cuje, amb sis comunitats i una població de

3.272 persones, és la que presenta més mancances en aquests àmbits. La principal activitat

econòmica és la producció de cereals i llegums, molt afectada per la successió de sequeres i els

huracans Eta i Iota. La disponibilitat de serveis d’atenció sanitària i educativa cobreix les necessitats

de les comunitats, però l’accés a l’aigua i a l’habitatge és molt deficitari: cap comunitat disposa de

servei d’aigua a domicili i la degradació de teulades i parets dels habitatges afavoreix la infestació

per la xinxa que transmet el mal de Chagas, que té un elevat grau de prevalença en aquesta zona.

Tampoc no hi ha sistemes de sanejament, de manera que l’acumulació d’aigües grises a la

intempèrie afegeix un risc per a la salut. Es proposa la rehabilitació i construcció de 21 habitatges,

per a les famílies més vulnerables, les quals participaran en les obres com a ma d’obra no

qualificada i rebran formació sobre organització, autoconstrucció, salut, sostenibilitat ambiental i

gestió comunitària per facilitar-ne l’apropiació. Igualment, es donarà suport a la gestió territorial,

amb l’elaboració del pla estratègic de la UCOM per als pròxims tres anys, en el marc de

l’agermanament entre Totogalpa i Artà, i es reforçaran les capacitats de l’equip municipal

mitjançant la dotació i instal·lació d’un servidor, i sessions de formació tècnica per gestionar-lo, de

manera que les diferents àrees de l’Ajuntament puguin disposar d’informació centralitzada i de

fàcil accés tant per als funcionaris com per als càrrecs electes. Se’n beneficiaran directament 83

persones.

ACCÉS UNIVERSAL A UN HABITATGE
ADEQUAT I SOSTENIBLE AL MUNICIPI
DE TOTOGALPA

Sinopsi:

Entitat: Alcaldía de Totogalpa

Contrapart: Unidad de Concertación y Cooperación

Municipalista (UCOM)

Beneficiaris: Població rural

Sector: Habitatge

Municipi: Madriz

País: Nicaragua

Import total projecte: 92.903,55 €

Aportació sol·licitada: 64.209,81 €

Aportació FONS: 64.209,81 €

Projecte núm. 2022003

COOPERACIÓ



Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació

per al desenvolupament.

Contribuir al dret humà a un habitatge digne i adequat al sector rural dispers de Totogalpa.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Elaboració del pla estratègic 2023-2025 de l’agermanament Totogalpa-Artà.

Adquisició i instal·lació d’un servidor a les oficines municipals.

Realització de sessions de formació per a cinc tècnics municipals sobre la gestió del servidor.

Organització i selecció de les famílies beneficiàries.

Realització de cinc tallers de formació per als beneficiaris.

Legalització dels terrenys per a la construcció dels habitatges.

Adquisició de materials i contractació de personal qualificat.

Construcció de 21 habitatges a la zona de Cuje per a famílies en situació de vulnerabilitat.



El projecte vol contribuir a garantir l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat (ODS 4) en set centres

d’educació primària de la zona rural dispersa dels municipis de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa, que

tenen importants mancances tant pel que fa a formació dels docents, com estructurals: les

infraestructures sanitàries i recreatives són escasses i en estat precari, i sovint no es disposa d’aigua

potable. Alhora hi ha un elevat índex de repetició, abandonament i absentisme escolar, per manca de

recursos de les famílies, que viuen en situació de pobresa severa. Les conseqüències econòmiques de les

mesures imposades per evitar la propagació de la COVID-19 han agreujat aquesta situació. Es proposa

actuar en dos eixos: a) suport a l’organització i funcionament dels consells locals d’educació als tres

municipis involucrats en el projecte i a la formació dels docents; i b) millora de les infraestructures

escolars mitjançant petites inversions en set centres educatius i dotació de productes d’higiene i neteja.

Igualment, es durà a terme una avaluació sobre l’impacte de les millores en centres educatius sobre els

processos d’aprenentatge i, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació

municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM.

Se'n beneficiaran directament 425 persones: 404 alumnes i 21 docents.

Entitat: Unidad de Concertación y Cooperación

Municipalista (UCOM)

Contrapart: Alcaldía de Las Sabanas, Alcaldía de

Telpaneca i Alcaldía de Totogalpa

Beneficiaris: Infants

Sector: Educació

Municipi: Madriz

País: Nicaragua

Import total projecte: 68.918,51 €

Aportació sol·licitada: 16.315,53 €

Aportació FONS: 16.315,53 €

SUPORT A L'ACCÉS A L'EDUCACIÓ
A MADRIZ

Sinopsi:

Projecte núm. 2022014

COOPERACIÓ



COOPERACIÓ

Activitats:

Actualització dels plans d’acció escolar a través dels consells locals d’educació.

Realització d'una avaluació de l'impacte de les millores en centres educatius en l’aprenentatge.

Lliurament de lots d’higiene col·lectiva i articles de neteja per als centres educatius.

Elaboració de diagnòstics sobre l’estat de les infraestructures en set centres educatius.

Realització de les obres de millora i equipament de set centres educatius.

Contribució a la formació de docents a través del suport al programa del Ministeri d'Educació.

Adquisició d'una càmera de fotos per millorar la gestió i seguiment del projecte.

Promoure una educació primària inclusiva, equitativa i de qualitat al departament de Madriz.

Millorar les condicions d’accés i qualitat de l’educació en el context de la COVID-19.

Objectius:



A l’àrea rural del municipi de Ciudad Antigua (6.618 habitants), la xarxa viària es troba en un estat molt precari a causa

de la manca de recursos per efectuar-hi intervencions de gran abast i per la incidència cada cop més freqüent de

fenòmens meteorològics adversos. La manca de disponibilitat de vies de transport en condicions adequades no

només incrementa el risc d’accidents, sinó que dificulta la comercialització dels minsos excedents productius, de

manera que la població es veu obligada a vendre'ls a intermediaris a un preu molt baix, mentre que l'adquisició de

productes fitosanitaris, llavors, etc. suposa un cost molt elevat, perquè els venedors hi repercuteixen la dificultat

d'accés. A més a més, el deteriorament dels camins minva les possibilitats d'accés a serveis sanitaris i educatius, i

allarga les jornades de treball domèstic i productiu. Per això es proposa la construcció de bandes de rodament en

diversos punts crítics de nou comunitats, amb 640m lineals en total. La població beneficiària hi participarà oferint la

mà d'obra i, a més a més, s'organitzarà un comitè d'auditoria social per fer el seguiment i control de les obres. D’altra

banda, s’adquirirà un ordinador per a les oficines municipals, per millorar-ne la gestió. Se’n beneficiaran directament

378 persones.

SEGURETAT VIAL COMUNITÀRIA
A CIUDAD ANTIGUA

Sinopsi:

Entitat: INPRHU-Ocotal

Contrapart: Alcaldía de Ciudad Antigua

Beneficiaris: Pagesos i població rural

Sector: Infraestructures viàries

Municipi: Nueva Segovia

País: Nicaragua

Import total projecte: 38.872,59 €

Aportació sol·licitada: 38.872,59 €

Aportació FONS: 25.947,24 €

Projecte núm. 2022017

COOPERACIÓ

Objectius:
Reduir la vulnerabilitat i incrementar la seguretat vial de la població de Ciudad Antigua.

Contribuir a millorar les condicions de mobilitat a les comunitats rurals de Ciudad Antigua.

Enfortir les capacitats institucionals de l’Ajuntament de Ciudad Antigua.

Procés de licitació i contractació de les obres de millora de camins.

Neteja de les àrees de construcció per part de la població beneficiària.

Execució de les obres de construcció de bandes de rodament (640m).

Adquisició i instal·lació d’un ordinador per a les oficines municipals.

Activitats:







D’acord amb la proposta plurianual i el diagnòstic del sector de l’aigua amb la participació de les

autoritats i funcionaris municipals, representants de les juntes gestores dels serveis d’aigua i sanejament

(JASS), col·lectius comunitaris i espais de concertació de la Arena (38.734 habitants), es varen identificar

les següents mancances: deteriorament de les infraestructures dels sistemes d’aigua; manca de

coneixements i ús d’eines de gestió de les JASS; baix nivell de consciència de les famílies quant a

consum responsable de l’aigua; feble capacitat de proposta dels espaís de concertació per articular les

prioritats de l’aigua amb els ODS; i limitades capacitats de les noves autoritats i funcionaris municipals

per promoure les prioritats en matèria d’aigua. En aquest sentit, es proposa rehabilitar el sistema d’aigua

de Loma Negra (3.200 habitants), que és el més precari; impartir tallers de formació als membres de les

JASS (gestió interna, manteniment i administració del servei d’aigua); dotar d’eines informàtiques i

mobiliari a tres JASS per impulsar la digitalització dels plans i registres; sensibilitzar els usuaris sobre l´ús

responsable de l’aigua i la responsabilitat del pagament del servei; fer el seguiment de l’execució de les

polítiques del pla de desenvolupament concertat i els ODS en el marc de la mesa tècnica institucional;

així com donar suport als espais de concertació a l’àmbit de la salut i l’educació per impulsar propostes

que incorporin les prioritats en matèria d’aigua i sanejament; i reforçar les capacitats de les noves

autoritats municipals i funcionaris que prenguin possessió el 2023 per tal de consolidar els processos de

concertació establerts. Se’n beneficiaran directament 3.474 persones: 158 càrrecs electes i funcionaris

municipals; 45 integrants de les JASS; 71 representants dels espais de concertació; i 700 famílies usuàries

del sistema d’abastiment d’aigua de Loma Negra.

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL
EN L'ACCÉS I GESTIÓ DE L’AIGUA
A LA ARENA

Sinopsi:

Entitat: Centro de Investigación y Promoción del

Campesinado (CIPCA)

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Població general

Sector: Aigua

Municipi: Piura

País: Perú

Import total projecte: 114.758,97 €

Aportació sol·licitada: 90.000,00 €

Aportació FONS: 90.000,00 €

Projecte núm. 2022006

COOPERACIÓ



Contribuir a l'enfortiment de les institucions i la governabilitat a La Arena.

Reforçar la gestió articulada entre autoritats municipals, organismes públics, ONG i entitats comunitàries

per millorar l'accés i gestió de l'aigua potable.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Realització de tres tallers de formació per a autoritats i funcionaris de les àrees implicades sobre gestió

sostenible de l’aigua.

Realització de quatre tallers per a vuit JASS sobre normativa, gestió i administració.

Celebració de 24 reunions d’assessorament a vuit JASS sobre ús d’eines digitals.

Realització de quatre reunions per assessorar directius de dues JASS sobre renovació de juntes directives.

Equipament de tres JASS: ordinadors, impressores, ratolins, escriptoris, USB i material d’oficina.

Emissió de tres falques radiofòniques sobre la importància de la participació de les dones a les JASS.

Realització d’un taller de formació i suport per a la JASS de Loma Negra sobre funcionament i

manteniment.

Construcció de caseta i serveis higiènics a Loma Negra, equipament i manteniment del pou.

Realització de sis reunions d’assessorament per a tres JASS per millorar la recaptació de quotes i per

sensibilitzar les famílies.

Emissió de tres falques radiofòniques sobre el dret a l’aigua, l’ús responsable i la cultura de pagament.

Execució d’un taller per a membres de la mesa tècnica institucional i funcionaris sobre les prioritats locals

en la planificació i ODS.

Realització de cinc sessions d’assessorament per a la secretaria tècnica de la mesa sobre elaboració,

implantació i seguiment del pla anual.

Celebració de dues jornades de formació i quatre reunions per a integrants del comitè de salut i atenció a la

infància per elaborar i avaluar el pla anual 2023.

Realització de tres campanyes de promoció de la provisió i consum d’aigua potable.

Celebració de dues jornades de formació i quatre reunions per a integrants del comitè d’educació per

elaborar i avaluar el pla anual 2023.

Convocatòria d’un concurs sobre cura i ús eficient de l’aigua als centres educatius.

Realització d’un taller i quatre sessions de suport per a la comissió de planificació sobre elaboració del pla

operatiu anual i alineament amb els ODS i un taller de presentació del pla operatiu.

Realització de sis reunions de suport a àrea tècnica municipal d’aigua per elaborar i fer el seguiment del pla

operatiu, i presentar-ne els avenços.

Celebració de sis jornades de formació per als nous càrrecs i funcionaris municipals sobre processos

administratius, eines de gestió i planificació.

Realització de 10 reunions d’assessorament a la comissió de planificació per al seguiment i avaluació del pla

estratègic i el pla de desenvolupament, i actualització del sistema de seguiment.

Organització de quatre reunions de suport a les autoritats i funcionaris sobre el pla d’inversions i el procés

de pressupost participatiu.



Aquest projecte es fonamenta sobre els problemes identificats en el procés d’actualització del pla de

desenvolupament concertat del districte de La Arena, específicament a l’àmbit social i demogràfic,

així com sobre el diagnòstic de les escletxes educatives i laborals a la zona rural i urbana elaborat en

el marc del projecte de 2021, en què cal destacar la minsa participació de les dones en els processos

de desenvolupament local i associatius, així com les deficients condicions per completar el cicle

educatiu bàsic. Per això es proposa promoure la participació dels adolescents (entre 14 i 18 anys),

amb especial èmfasi en les dones, en processos educatius i comunitaris dels centres poblats del

districte de La Arena. Igualment s’involucrarà l’Ajuntament perquè faci efectiva l’execució de

polítiques públiques amb enfocament de drets i equitat de gènere, i promogui la participació activa

dels lideratges femenins per a l’actuació comunitària (ODS 4 i 5). L’actuació se centra en un pla de

desenvolupament personal i familiar dels adolescents, un pla de formació laboral i de seguiment

escolar per a la reinserció i permanència a l’escola, a més de la realització d’un programa de

formació ciutadana. A més a més, es preveu executar un pla de formació sobre polítiques públiques

en matèria d’infància amb enfocament de gènere i drets humans; un pla d’acció per a la defensa i

promoció dels drets dels infants i adolescents; i accions per posar en marxa un espai de diàleg i

concertació entre el govern local i adolescents i joves del districte, així com pràctiques de projecció

comunitària dels adolescents, fomentades per l’Ajuntament. Se’n beneficiaran directament 140

adolescents i 85 funcionaris municipals.

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
COMUNITÀRIA D'ADOLESCENTS
A LA ARENA

Sinopsi:

Entitat: Centro de Apoyo al Niño y Adolescente

Trabajador (CANAT)

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Infants i joves

Sector: Educació

Municipi: Piura

País: Perú

Import total projecte: 61.135,00 €

Aportació sol·licitada: 31.633,75 €

Aportació FONS: 31.633,75 €

Projecte núm. 2022007

COOPERACIÓ



Contribuir al desenvolupament comunitari dels centres poblats de La Arena amb la participació

activa dels adolescents, principalment les dones.

Promoure la participació dels adolescents en processos educatius i comunitaris.

Impulsar la implantació de polítiques públiques amb enfocament de drets i d’equitat de gènere

en matèria de participació comunitària.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Execució d'un pla de formació sobre desenvolupament d'habilitats personals i socials per a les

adolescents.

Posada en marxa d'un programa de formació laboral per a dones adolescents del districte de La

Arena.

Promoció d'un pla d'inserció de les adolescents en un espai d'educació bàsica alternativa.

Promoció d'accions de projecció comunitària per part dels estudiants de formació laboral.

Execució d’un programa de formació ciutadana i potenciació d’habilitats de lideratge de les

adolescents.

Promoció d’espais de diàleg i concertació entre el govern local i els adolescents.

Elaboració i execució d'un pla de formació sobre equitat de gènere i drets dels infants per als

funcionaris de La Arena.

Execució del pla d'acció per a la defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents per part

de l'Ajuntament.

Avaluació dels espais de participació dels adolescents i joves promoguts per l’Ajuntament.



En el marc del pla de desenvolupament concertat 2021-2025 dels ajuntaments dels quatre centres

poblats de La Arena (34.734 habitants) i del pla d’intervenció 2021-2025 del sector de l’aigua i

sanejament, es proposa una intervenció per tal de contribuir a millorar la disponibilitat d’aigua a les

zones rurals. Tot i que el 89% de la població disposa de connexió amb la xarxa pública d’aigua la

domicili, més de la meitat només té entre una i tres hores d’aigua al dia. Això obliga les famílies a

emmagatzemar-la, de manera que es propicia la propagació dels moscards que transmeten el

dengue, malaltia endèmica a la regió. A més a més, l’aigua sovint no es potabilitza per la manca de

recursos. Igualment, la manca d’aigua en quantitat suficient fa que no es puguin construir serveis

higiènics, amb la qual cosa la defecació a l’aire lliure contribueix -amb l’ús de fertilitzants tòxics- a la

contaminació dels pous i l’elevat índex de malalties digestives entre els infants. També cal tenir en

compte l’escassa participació i la manca de presència de dones en aquests àmbits. En aquest sentit,

es proposa impartir tallers de formació per a les sòcies de 19 associacions de dones, de manera que

adquireixin els coneixements necessaris perquè puguin donar suport a l’enfortiment de les Juntas

Administradoras de Agua y Saneamiento, i participar-hi en tant que parella de l’associat, així com

postular-se com a membres de les directives. Paral·lelament, es dotaran de mitjans d’accés a l’aigua

i sanejament les famílies més vulnerables de les comunitats de Santa Elena, Loma Negra i

Casagrande. Finalment, també s’adquiriran fotocopiadores i mobiliari per a les oficines municipals

dels centres poblats, i es durà a terme una revisió, sistematització i actualització dels respectius

plans de desenvolupament concertats 2021-2025. Se’n beneficiaran directament 1.541 persones: 840

associats de les JASS (183 instal·lació aigua nova a domicili; 438 dipòsits d’aigua; 219 serveis

higiènics); 665 dones organitzades; i 36 autoritats i funcionaris municipals.

ACCÉS A L’AIGUA I
ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ
COMUNITÀRIA I MUNICIPAL

Sinopsi:

Entitat: REDES Perú

Contrapart: Directe

Beneficiaris: Població general

Sector: Aigua i sanejament

Municipi: Piura

País: Perú

Import total projecte: 145.616,00 €

Aportació sol·licitada: 84.616,00 €

Aportació FONS: 84.616,00 €

Projecte núm. 2022009

COOPERACIÓ



Enfortir les capacitats de les dones organitzades per gestionar el sanejament bàsic i ambiental a

La Arena.

Reforçar les capacitats de les dones organitzades per participar en l’enfortiment de

l’administració, operació i manteniment dels serveis d’aigua i sanejament.

Enfortir les àrees de treball dels ajuntaments dels centres poblats de La Arena per oferir serveis

de forma eficient a la població.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Realització de tres tallers per a 665 usuàries de les JASS sobre organització, quotes, drets i

deures.

Execució de tres tallers de formació per a 380 dones sobre gestió administrativa de les JASS; i

funcionament, manteniment i reparació de sistemes d’aigua.

Realització de tres tallers de reforç per a 380 dones sobre gestió d’eines d’administració,

planificació, operació, manteniment i reparació de sistemes d’aigua.

Dotació de dipòsits d’aigua per a 120 famílies, materials per a 50 famílies, i latrines per a 60

famílies.

Seguiment de les instal·lacions d’aigua i sanejament per a les 230 famílies.

Dotació d’arxivadors, fotocopiadora i cadires a les àrees de registre, secretaria i biblioteca dels

centres poblats.

Avaluació i actualització de les fites del pla de desenvolupament concertat 2021-2025 dels quatre

centres poblats.













Aquest projecte forma part d’un programa de tres anys per respondre a les necessitats sanitàries de

les illes Bliss Karone, pertanyents al municipi de Kafountine, que té 31.340 habitants. Les illes es

troben en una zona d’aiguamolls, que representa el 55% del territori municipal. A través d’un

diagnòstic efectuat sobre el terreny per l’equip tècnic del centre sanitari de Kafountine i personal

de Tasnimakunda, es va constatar la manca de serveis d’atenció mèdica, així com d’evacuació en

casos d’urgència. Només hi ha una illa que disposa de dispensari que no és operatiu per manca

d’equipament i medicaments; dues illes presenten infraestructures amb greus problemes de

conservació i a la darrera hi ha un buc amb fonaments i parets inacabades que no es pot utilitzar.

Els agents de salut comunitària, que són els responsables d’aquests dispensaris, no estan

remunerats: només reben els ingressos de les consultes realitzades i els medicaments venuts. No hi

ha cap espai per atendre els parts, ni cap sanitari format. En cas d’emergència mèdica, els pacients

han de cercar un mitjà de transport privat, de manera que poden haver d’esperar fins a 48 hores per

ser traslladats i cal tenir en compte que el desplaçament fins al centre de salut de Kafountine dura

entre 45 minuts i més de dues hores. Sovint, quan hi arriben -si sobreviuen- han de ser duts a

Ziguinchor, on hi ha l’hospital provincial, ja que l’estat crític dels pacients sobrepassa les capacitats

dels serveis que pot oferir el centre. Es proposa construir i equipar un centre de salut i una

maternitat, així com adquirir una piragua ambulància i implantar el servei d’atenció i

manteniment; proporcionar formació a una comare i als quatre agents de salut; i posar en marxa

campanyes de sensibilització sobre salut sexual i reproductiva. Se’n beneficiaran directament cinc

agents de salut comunitària i 2.074 persones residents, especialment les dones (1.239).

ACCÉS A SERVEIS DE SALUT AMB ESPECIAL
ATENCIÓ A LES DONES A LES ILLES BLISS
KARONE

Sinopsi:

Entitat: Tasnimakunda

Contrapart: Diappo-Soutien de Diannah

Beneficiaris: Població general

Sector: Salut

Municipi: Ziguinchor

País: Nicaragua

Import total projecte: 130.553,16 €

Aportació sol·licitada: 120.553,16 €

Aportació FONS: 120.553,16 €

Projecte núm. 2022005

COOPERACIÓ



Millorar l’accés als serveis de salut, en especial per a les dones de les illes Bliss Karone.

Millorar els serveis d’evacuació i les condicions de l’atenció sanitària, sobretot a l’àmbit de la salut

sexual i reproductiva.

Objectius:

COOPERACIÓ

Activitats:

Adquisició d’una barca ambulància, equipament per a emergències i organització del servei.

Implantació de la coordinació de serveis amb el centre sanitari de Kafountine.

Disseny i implantació del sistema de finançament sostenible del servei d’ambulància.

Tallers de formació per als agents de salut comunitària de les illes.

Construcció d’un dispensari a l’illa de Beune.

Desenvolupament de campanyes de sensibilització adreçades a dones, escolars i població

general.

Adquisició de material i equipament sanitari.

Disseny i planificació del pla de sostenibilitat per al personal sanitari.

Execució de tallers de formació per a la comare.

Realització d’activitats de sensibilització sobre salut sexual i reproductiva.

Construcció d’una sala de maternitat i dotació d’equipament.

Elaboració d’un pla d’atenció als parts.

Elaboració d’un acord de compromís de les autoritats competents per a la continuïtat dels

serveis sanitaris de les illes Bliss.


