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Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV

30 ANYS DE SOLIDARITAT I
DEFENSA DELS DRETS
HUMANS
Des de la seua creació l’any 1992, Pau i Solidaritat PV treballa per la transformació
social i econòmica cap a un model de desenvolupament humà sostenible, amb
l'objectiu de superar la pobresa i les desigualtats i afavorir una societat més justa,
inclusiva, equitativa i sostenible. Durant trenta anys, ha acompanyat i donat suport a
l'enfortiment d'organitzacions sindicals i socials de base del Sud en els seus
processos de desenvolupament, alhora que promou la reflexió crítica en el nostre
entorn social i laboral per a aconseguir una societat civil compromesa que qüestione i
actue davant de l'actual model socioeconòmic.
El nostre concepte de solidaritat incorpora, necessàriament, la lluita centenària del
sindicalisme de classe i democràtic al nostre país en defensa dels drets laborals i
sindicals en l’àmbit internacional, com a part de la lluita més general per la igualtat, la
democràcia i els drets humans. Des de la nostra consciència crítica, es promou un
model socioeconòmic alternatiu al capitalisme i el seu vessant neoliberal, per a
contrarestar la influència negativa de l'especulació financera, per a aconseguir la
transformació social per a un món amb més justícia i basat en la sostenibilitat social i
ambiental.
Durant aquests anys Pau i Solidaritat PV ha gestionat més de 200 projectes de
desenvolupament a països d'Amèrica Llatina i el Magreb així com iniciatives de
sensibilització i d’educació per a la ciutadania global al País Valencià. Diverses
entitats, entre aquestes: diputacions, ajuntaments i la Generalitat Valenciana, han
confiat en la gestió de Pau i Solidaritat per a portar endavant els projectes. La qual
cosa, ha significat una suma important de recursos econòmics, però sens dubte, el
recurs més important d'aquesta fundació ha sigut el seu equip tècnic i totes i
cadascuna de les companyes i companys tant del País Valencià com de les
organitzacions sòcies dels països en els quals hem treballat: el Perú, Sàhara
Occidental, El Salvador, Mèxic, Nicaragua, Guatemala i recentment, també Tunísia.

L’any 2021 ha sigut un any especialment difícil; la crisi sanitària, econòmica i social
derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat i augmentat les desigualtats
intra i entre països i l'enorme interdependència global. El treball de cooperació
internacional en aquest context, com en molts altres sectors, està sent complex; però
tant des de les organitzacions com des de les administracions s'està fent un enorme
esforç per a continuar avançant en la defensa dels drets humans i el suport a les
poblacions més empobrides.
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Presentem a continuació la memòria de les activitats que hem desenvolupat durant
l'any 2021 en l'àmbit de la cooperació internacional, educació per al
desenvolupament i la ciutadania global, el comerç just i la incidència política en favor
del desenvolupament sostenible, la justícia social i la defensa dels drets econòmics,
socials, culturals i ambientals.
Volem agrair a totes les persones sense les quals seria impossible tot aquest treball.
A tota aqueixa solidaritat de la Confederació Sindical de CCOO PV, de les
federacions, dels territoris, de les seccions sindicals, de tot aquest entramat tan
complex que conformem aquesta organització; a la xarxa de fundacions Paz y
Solidaridad, a les persones voluntàries i militants, amb les quals sabem que sempre
es pot comptar, i especialment al personal tècnic de la Fundació, de les contraparts i
entitats sòcies als països en els quals cooperem, que en el difícil context de
pandèmia han fet un gran esforç per continuar sostenint els projectes i les
oportunitats de desenvolupament de les poblacions beneficiàries.

Isabel Barrajón del Amo
SECRETÀRIA FUNDACIÒ PAU I SOLIDARITAT PV

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV

2

30 ANYS
TREBALLANT EN
DEFENSA DELS
DRETS HUMANS

QUI SOM

Pau i Solidaritat PV és l'organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) de Comissions Obreres del País Valencià.
Des de la seua creació l’any 1992, la Fundació treballa per la
transformació social i econòmica cap a un model de desenvolupament
humà sostenible, amb l'objectiu de construir una societat justa i
equitativa. Per a això, acompanyem i donem suport a l'enfortiment
d'organitzacions sindicals i socials de base del Sud en els seus
processos de desenvolupament. Així mateix, promovem la reflexió
crítica en el nostre entorn social i laboral per a aconseguir una societat
civil compromesa, corresponsable i que reflexione amb mirada crítica
sobre el model de desenvolupament.
Pau i Solidaritat PV es finança a través del 0,7 % de la quota d’afiliació
de CCOO PV, donacions privades i subvencions d'administracions
públiques que destinen fons a projectes de cooperació internacional i
educació per a la ciutadania global.
En aquesta memòria es recullen les activitats i accions dutes a terme
durant aquest període, així com part dels impactes generats.

QUÈ FEM
EIXOS
COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ

INCIDÈNCIA POLÍTICA I MOBILITZACIÓ SOCIAL

COMERÇ JUST
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COOPERACIÒ
PER AL DESENVOLUPAMENT

Considerem que només des de la solidaritat, la cooperació i l'aprenentatge mutu entre NordSud podrem construir a escala mundial un model de desenvolupament més just i viable, en el
qual el creixement econòmic vaja parell amb l'articulació democràtica de la societat, amb
l'equitat social i de gènere, la sostenibilitat, la llibertat humana i el respecte a les diferents
cultures.
Entenem que és fonamental que el treball i l'accés a aquest ha de ser en condicions que
permeten a les persones treballadores i les seues famílies viure amb dignitat, com a element
clau en la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
La prioritat del nostre treball de cooperació es dirigeix, no sols a incidir en la millora de les
condicions de vida de les persones, sinó també a secundar diferents iniciatives socials per a
transformar la realitat cap a una major democratització i justícia als països en els quals
treballem.
Donem suport al protagonisme i l'enfortiment de les organitzacions del Sud, que arrelades en
la societat compleixen un rol de representació i suport de la gent en els processos de
desenvolupament promoguts per ells mateixos. La Fundació Pau i Solidaritat PV treballa
conjuntament amb contraparts locals autònomes, que executen els projectes en els seus
propis països, i que per tant, aporten la seua visió del desenvolupament des del coneixement
del context del qual formen part.
Durant aquest any hem donat continuïtat a la consolidació del treball que ja es realitzava, a
Guatemala, El Salvador, Mèxic, Nicaragua i Tunísia, concentrant els nostres esforços en
zones concretes, de manera que siga possible mantindre una relació més estreta i disposar
d'un millor coneixement de la realitat en què treballem i de l'impacte de les nostres accions.

MÈXIC
Escola popular per a l'enfortiment de
comunitats indígenes i
organitzacions civils en la defensa i
la cura del territori a través de l'ús i la
gestió sostenible i equitativa dels
béns naturals. Chiapas. Mèxic
Aquest projecte s'emmarca dins d'un procés que
acompanyem des de fa temps per al
desenvolupament rural de les comunitats indígenes
de la regió de Los Altos i Selva‐Nord de Chiapas.
Cerca millorar l'hàbitat comunitari i les condicions
de vida en 10 comunitats indígenes de 6 municipis
per garantir la seua autonomia i autogestió, des
d'una perspectiva de gènere, enfortiment de
capacitats i enfocament de drets.
Promou l'enfortiment organitzatiu amb especial
atenció a les circumstàncies concretes de les
comunitats indígenes i especialment a les dels
municipis autònoms i organitzacions indígenes
independents. Les accions del projecte se centren
en el suport a la capacitació de la població a través
de la posada en marxa de l'Escuela Popular de
Prácticas del Territorio y Tecnologías Comunitarias
que promou la formació de promotors/es
comunitàries en la cura del territori amb
enfocament de drets.

Titulars de drets:

1.152 persones

570 homes

582 dones
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D'altra banda les activitats del projecte
relacionades amb les infraestructures i l'ús de
tecnologies comunitàries adaptades al territori que
permeten un maneig sostenible dels recursos, així
com millorar l'accés al dret humà a l'alimentació, a
l'aigua, al sanejament i la salut.

Contraparte: Asociación de Desarrollo
Tecnológico y Servicios Comunitarios
“El Puente” Sociedad Civil (El Puente)
Durada: 20 MESOS
Entidad Cofinanciadora:
AJ. ALICANTE 2020 | 13.379,36 €
DIP. VALÈNCIA 2020 | 47.614,72€
Cost total: 108.233,46€
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GUATEMALA
Desenvolupament sostenible i inclusiu
de la població indígena camperola de
Guatemala: Promoció de la sobirania
alimentària i millora de la salubritat
ambiental en 24 comunitats rurals de
Sant Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapán i Huehuetenango
Aquesta proposta, que se situa a la Regió Occidental de
Guatemala, es basa en la identificació de problemes que
afecten la qualitat de vida de la població indígena
camperola de Guatemala, atesos els seus alts nivells de
pobresa i vulnerabilitat, generats, entre unes altres
causes, per la marginació deliberada de tota oportunitat
de desenvolupament rural agropecuari
L'acompanyament a les 24 comunitats camperoles
participants del projecte es realitza a través de:
- La millora de la producció agroecològica, perquè les
famílies camperoles tinguen accés a una alimentació
variada i equilibrada, i reduir així els alts nivells de
desnutrició que afecta en major manera la infantesa i
adults majors, així com millorar la qualitat i volums de
producció per a accedir a mercats on vendre els
excedents productius.
- La instal·lació de tecnologies apropiades per a la millora
de l'hàbitat domèstic, amb un propòsit doble: la reducció
de malalties oculars i pulmonars produïdes pel fum de
les cuines obertes en els habitatges i la desforestació de
boscos; i la reducció de malalties gastrointestinals
produïdes per l'aigua contaminada.

Titulars de drets

1.296 persones

518 homes

Contrapart: La Unión de Agricultores
Minifundistas (UAM)
Durada: 32 MESES
Entitat cofinançadora:
Generalitat Valenciana 2018 I 229.261,79€
Cost total: 317.723,55€

778 dones
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NICARAGUA
Promovent el desenvolupament local
integral, garantint l'accés a aigua i
sanejament, producció agrícola, salut
i capacitats organitzatives de 3
comunitats del municipi de Jinotega.
El projecte es desenvolupa a 3 comunitats del
municipi de Jinotega, al nord del país.
(El Chimborazo, Las Dolores i San José de las
Cuatro Equinas).
Aquesta acció té com a principal objectiu, la millora
de les condicions higienicosanitàries i ambientals
de les zones rurals a través de la construcció de
sistemes d'aigua i la promoció de tecnologies
apropiades i adaptades; filtres purificadors, vàters
ecològics i ecofogons. D'altra banda, la proposta
desenvolupa activitats de millora de l'accés a un lloc
de salut d'atenció primària.

Titulares de derechos:
1.083 persones

532 homes

551 dones
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Es promou millorar la producció agrícola i el
processament de productes de les parcel·les, així
com l'enfortiment de les capacitats d'organització i
gestió a través de la conformació de 2 cooperatives
de base i una central de cooperatives, amb la
finalitat d'enfortir l'organització i gestió comunitària
que millore les oportunitats productives i afavorisca
l'increment del valor agregat de la producció
agrícola mitjançant el seu processament i la
promoció de comercialització d'excedent.

Contrapart: Centro para la Promoción, la
Investigación y el Desarrollo Rural y Social
(CIPRES)
Durada: 24 MESES
Entitat cofinançadora:
Generalitat Valenciana 2020 I 313.613,67€
Cost total: 392.339,42€
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EL SALVADOR
Enfortiment de l'articulació del teixit
organitzatiu i productiu amb
protagonisme de dones per al
desenvolupament local del municipi
de Panchimalco. Departament San
Salvador. El Salvador.
Amb aquest projecte es pretén contribuir al compliment
dels drets humans en el municipi de Panchimalco, per a
això s'enforteix l'articulació del teixit organitzatiu i
productiu amb protagonisme de dones rurals dedicades
en la seua majoria a treball de la llar o brodadores a
domicili i amb nul·la o precària remuneració econòmica,
que accentua les condicions de desigualtat, violació als
seus drets i estancament al desenvolupament local del
municipi de Panchimalco.
L'estratègia del projecte és enfortir l'articulació del teixit
organitzatiu i productiu de Panchimalco amb
protagonisme de dones per a la participació ciutadana
en la defensa de drets i desenvolupament local. S'han
planificat accions d'incidència en els quals participen
majoritàriament dones rurals, dones associades en
ACOPANCHI, personal de l'alcaldia i ADESCOS.

Titulares de drets:

Es preveu enfortir 10 associacions de desenvolupament
comunal (ADESCOS) i reduir la bretxa de desigualtat en
la participació ciutadana de dones com a subjectes de
drets i millorar la seua capacitat de producció
associativa i generació d'ingressos després de veure's
afectades per la covid.

452 persones

84 homes

368 dones
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Contrapart: Asociación Comunitaria Unida
por el Agua y la Agricultura. (ACUA).
Durada: 24 MESES
Entitat cofinançadora:
Generalitat Valenciana 2020 I 400.000,00€
Cost total: 514.937,19€

10

TUNÍSIA
IDMAJ: contra la violència econòmica i
social cap a les dones i persones
migrants
(Projecte en Consorci amb Asamblea de
Cooperación por la Paz)

L'objectiu d'aquest projecte és reforçar la intervenció que s'està portant contra les violències
econòmiques i socials cap a les dones i persones migrants a Tunísia.
Amb aquesta intervenció més àmplia, les organitzacions sòcies, desenvoluparan diferents activitats
per a millorar els drets econòmics, socials i culturals de les dones víctimes de violència i de persones
migrants en circumstàncies de vulnerabilitat.
Part de les activitats d'aquest projecte preveu accions de sensibilització de la societat valenciana
sobre la realitat a Tunísia.

Titulars de drets:
45 persones

13 homes

32 dones

Contrapart: Union Générale Tunisienne du
Travail (en adelante, UGTT)
Durada: 24 MESES
Entitat cofinançadora:
Generalitat Valenciana 2019 I 299.345,10€

Població destinatària indirecta: 54.290

Memoria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES FINALITZATS DURANT
L’ANY 2021
-NICARAGUAEnfortiment de l'economia rural davant
del canvi climàtic, mitjançant l'impuls
d'iniciatives d'agroturisme amb
enfocament ambiental en els
departaments de Rivas i Masaya.
II Fase
Període d’execució: 2018-2021
Durada 36 meses
Cofinançadora: Generalitat Valenciana
Regió: Departamento de Rivas y Masaya
Població beneficiària: Productors/es
camperoles
Cost total: 480.604,53€
Subvenció: 382.181,26€

RESULTATS ACONSEGUITS
S'han vist millorades les condicions de vida de 183 famílies, així com les
condicions de l'oferta agroturística de 100 d'aquestes famílies.
Posicionament de les dones en les estructures de càrrecs de les cooperatives de
base i en la Central de Cooperatives.
Millorades les capacitats organitzatives i de gestió agroturístiques de les famílies
camperoles, a través de la constitució de 4 cooperatives agroturístiques i una
Central de Cooperatives..

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES FINALITZATS DURANT
L’ANY 2021
Enfortiment de capacitats de 10 cooperatives d'estalvi i crèdit
associades a FEDECARUNA RL, Nicaragua
Període d’execució: 2019-2021
Cofinançador: Generalitat Valenciana y
Ayuntamiento de Alzira. Caixa Popular
Regió : Departamentos de Masaya,
Chinandega, Carazo, León, Boaco,
Matagalpa, Managua y Río San Juan;
Valencia (España)
Població beneficiària: Directivos/as de
los consejos de administración y
trabajadores/as de 10 cooperativas de
Ahorro
y
Crédito
asociadas
a
FEDECARUNA
Cost total: 68.876,53 €
Subvenció: 50.615,85 € (GVA 2018)
Entitat col·laboradora: Caixa Popular

RESULTATS ACONSEGUITS
S'han enfortit les capacitats i s'ha dotat d'eines de gestió a 10 cooperatives
d'estalvi i crèdit
El personal tècnic i directiu de 10 de les cooperatives d'estalvi i crèdit que es
troben vinculades a FEDECARUNA,RL (Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito de Nicaragua RL), ha sigut capacitat i ha comptat amb suport tècnic per a
l'exercici de la seua activitat cooperativa.
El nivell de participació real de les dones s'ha vist incrementat producte de la
formació i capacitació rebuda, aquestes formen part activa de les estructures
organitzatives en les seues cooperatives, tenen accés i participen en la presa de
decisions (conformació de les cooperatives 52 % dones i 48 % homes).

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES FINALITZATS DURANT
L’ANY 2021
Millora de l'accés a l'aigua i de les condicions nutricionals,
higienicoambientals i organitzatives de 35 famílies camperoles en la
comunitat El Chimborazo, municipi de Jinotega. NicaraguaMéxico.

Període d’execució: 2020 - 2021
Regió: Departamento de Jinotega
Cofinançador:
Ayuntamiento de Valencia
Població beneficiària:
Productors/es camperoles
Cost total: 75.570,29€
Subvenció: 59.996,37€

RESULTATS ACONSEGUITS
Instal·lat el miniaqüeducte d'aigua potable per bombament elèctric (MABE) que
garanteix l'accés a l'aigua i sanejament de 56 famílies de la “comunidad El
Chimborazo sector Los Vásquez” que beneficia un total de 336 persones.
12 famílies de la comunitat El Chimborazo fan ús de filtres de purificació d'aigua
instal·lats pel projecte.
45 dones caps de famílies beneficiàries del sistema d'aigua, han sigut
capacitades i sensibilitzades sobre l'ús correcte de les fonts d'aigua sobre el canvi
climàtic i sobre el medi ambient, i exerceixen com a promotores de bones
practiques en les seues comunitats.
8 famílies gaudeixen de la instal·lació de 8 vàters ecològics i redueixen els riscos
de contaminació de l'aigua dels brolladors naturals

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES FINALITZATS DURANT
L’ANY 2021
MÉXICO
Desenvolupament rural sostenible per a les comunitats indígenes de Chiapas.
Mèxic. Millora de l'accés al sanejament i l'hàbitat comunitari, i enfortida
l'autogestió de recursos amb enfocament de drets, gènere i sostenibilitat
ambiental de 4 comunitats indígenes de les regions Alos i Selva-Nord de
Chiapas. Mèxic

Període d’execució: 2019 - 2020
Regió: Departament de Chiapas
Cofinançador:
Ajuntament d’Alacant
Població beneficiària: Comunitats
indígenes
Cost total: 50.217,39€
Subvenció: 24.972,52€

RESULTATS ACONSEGUITS
S'han conformat patronats d'aigua comunitaris en els quals almenys participen un mínim
de 3 dones i aquestes exerceixen càrrecs de responsabilitat.
Realitzats 8 tallers sobre lideratge en gestió de recursos en el qual participen un total de
135 dones de les comunitats Cristo Rey Chactú, Nuevo Progreso, Tierra y Libertad i San
Vicente.
Desenvolupat i implementat un programa de sensibilització en el bon ús de les latrines
comunitàries dirigit a la població de les 4 comunitats participants.
Un total de 96 persones (12 famílies) de les comunitats “Cristo Rey Chacta i Nuevo
Progreso, Tierra y Libertad i San Vicente, disposen de sistemes de latrines comunitàries.
119 famílies de les quatre comunitats, han reduït els riscos de contaminació en disposar
de sistemes i tecnologies apropiats, i es garanteix la millora de l'ambient comunitari.

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES FINALITZATS DURANT
L’ANY 2021
MÉXIC
Projecte d'instal·lació i capacitació en sistemes d'aigua potable i tecnologies
apropiades per a la millora de l'hàbitat comunitari en comunitats indígenes de
Chiapas III Fase. Mèxic

Període d’execució: 2019 - 2020
Regió: Departamento de Chiapas
Cofinançado: Diputación de Valencia
Població beneficiària: Comunitats
indígenes.
Cost total: 59.998,60€
Subvenció: 47.891,13€

RESULTATS ACONSEGUITS
En finalitzar el projecte s'han creat 19 patronats d'aigua conformats per dones, 22 dones
exerceixen com a responsables de filtres purificadors d'aigua, 4 dones s'han capacitat
com a ferreres per a la fabricació d'estufes estalviadores de llenya, són responsables
d'estufes, van coordinar la instal·lació i actualment estan a càrrec de la seua cura i
manteniment 7 de les quals, han assumit càrrecs de responsabilitat i s'han capacitat en
diverses tecnologies que estan posant en pràctica per a la cura i manteniment de les
infraestructures que s'han construït, fabricat i instal·lat en el marc del projecte.
19 dones han sigut nomenades i exerceixen funcions com a patronat d'aigua de les
comunitats de Tzacucum, Jolicalum i Chictic, Joshil, San Vicente i Paraíso dels municipis
de Chalchiuitán, Yajalón i Tumbalá
Fabricades, instal·lades i en funcionament 50 cuines millorades en igual nombre
d'habitatges en les comunitats de Tzacucum, Jolicalum, Chictic, Emiliano Zapata,
Carrizal, Victoria i Majasil (7 comunitats) dels municipis de Yajalón i Chalchihuitán
A les comunitats de Tzacucum, Jolicalum i Chictic Joshil, San Vicente i Paraíso dels
municipis de Chalchiuitán, Yajalón i Tumbalá que disposen de filtre purificador d'aigua ha
disminuït els casos de malalties gastrointestinals i diarreiques, en testimoniatge de les
dones de 6 comunitats de Chalchiuitán Yajalón i Tumbalá.
Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT
APROVATS L’ANY 2021

Enfortiment organitzatiu per a
l'articulació comunitària en defensa
del territori amb enfocament de
drets en els municipis d’Huizúcar i
Puerto de La Libertad, El Salvador.

Enfortiment de capacitats tècniques
i organitzatives de 10 comunitats
indígenes i organitzacions civils per
a la defensa del medi ambient i del
territori amb enfocament de gènere.
Chiapas. Mèxic

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV

Període d’execució: 2022-2024
Cofinançador Generalitat Valenciana
Població beneficiària:
Comunitats indígenes
Cost total: 409.084,27€
Subvenció: 343.227,40€

Període d’execució: 2022- 2023
Cofinançador
Ajuntament de Castelló
Ajuntament de València
Població beneficiària:
Comunitats indígenes
Cost total: 78.964,35 €
Subvenció: 39.947,81€ (Aj. Castelló)
19.523,01€ (Aj. València)
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EDUCACIÒ

PER AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ

Des de Pau i Solidaritat PV entenem l'Educació com un procés interactiu, dinàmic i
globalitzat, que ens ajuda a entendre millor el món en el qual vivim, a conviure amb la
diversitat i en tolerància, a comprendre millor “el veïnatge universal”; en definitiva,
entendre què succeeix en el món i, la cosa que és més important, actuar de manera
conseqüent i solidària.
Durant l'any 2021 a través de programes i projectes d'educació per al
desenvolupament i la ciutadania global i mitjançant projectes i accions de
sensibilització hem promogut espais de trobada i processos de reflexió-acciótransformació que ens recorden que som subjectes de drets i de corresponsabilitat
amb l'objectiu d'animar la ciutadania a participar-hi i actuar en la construcció d'un
món social i ambientalment més just i solidari, tenint en compte la relació que hi ha
entre el que fem i el que succeeix al Nord i al Sud global

TREBALL DECENT EN XARXA.
Treballadors i treballadores
compromeses en la promoció
del treball decent en el món com
a motor de desenvolupament.
DURANT 2021...

5

Cursos en línia:
“El Treball Decent i
l'Agenda 2030”

2

Jornadas “Avanços en
l'Agenda 2030 des de
l'acció sindical i la
defensa del treball
decent” i presentació
de la Guia ODS"

250
Persones participants

L'objectiu general d'aquests
projectes és promoure la ciutadania
global entre la població organitzada
valenciana amb la finalitat de
potenciar la seua participació en
processos globals de
desenvolupament tenint com a eix la
defensa del treball decent, la justícia
social i la protecció social.
Per a això, es realitzen accions
formatives i d'informació i
sensibilització centrades en accions
en favor dels drets humans i
ambientals i l'Agenda 2030 que
poden liderar responsables i
representants legals de treballadores
des dels centres de treball i uns
altres espais d'incidència en els
quals participen.

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER
A LA CIUTADANIA GLOBAL
DIRIGIT A EDUCACIÓ
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA,
FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ALUMNAT DE MAGISTERI
DURANT 2021...

2

Intervencions
alumnat ESO

29

Intervencions
alumnat FP

3
Intervencions en
alumnat grau de
Mestre/a en Ed. Infantil
i Primària

649
persones participants

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV

Mitjançant els projectes INTERACTUEM es facilita
formació i recursos didàctics al professorat dels
nivells educatius d'educació infantil, primària,
secundària i cicles formatius amb la finalitat de
proporcionar-los coneixements i eines per a introduir
l'enfocament basat en drets humans a l'aula
Paral·lelament es realitzen intervencions amb
alumnat de secundària, FP i universitari de diferents
centres educatius del territori valencià.

Durant l'any 2021 s'ha posat en marxa INTERACTUEM
ALS BARRIS, un projecte específic dirigit a la joventut
de la ciutat de València.

L'elaboració i edició de materials i recursos
didàctics, que s'han posat a la disposició del
professorat i els centres educatius a través de la
pàgina web del projecte (www.interactuem.org) i en
el canal de YouTube de la Fundació.
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Promovent el compromís
solidari entre la ciutadania de
Castelló de la Plana
DURANT 2021...

1
Jornada

3
Trobades d'intercanvi
(Diàlegs Agenda 2030)
en la UJI

La línia de treball UN MÓN DE DRETS està formada
per projectes de sensibilització que busquen posar en
contacte la classe treballadora dels territoris del
Nord i del Sud - a través dels socis locals de la
Fundació Pau i Solidaritat PV als països en els quals
es
desenvolupen
projectes
de
cooperació
internacionalper
reflexionar,
intercanviar
experiències i traçar estratègies d'acció per a garantir
el compliment o denunciar la vulneració dels drets
econòmics, socials, culturals i ambientals.
Amb aquest objectiu durant l’any 2021 es va comptar
amb la participació de l'organització sòcia local a
Chiapas "El Puente S.C." en les activitats
organitzades a Castelló de la Plana en el marc
d'aquest projecte que van consistir en:
- La celebració de la jornada "Castelló i Chiapas:
Caminem juntes cap a un món de drets" i El cicle de
DIÀLEGS AGENDA 2030:

Revisant l'impacte del model de desenvolupament
en les vides i els territoris de Nord a Sud.
H20, més que un dret: intercanvi d'experiències
Chiapas-Castelló.
Accions per a la justícia ambiental: economia
circular i tecnologies aplicades a la cura de les
persones i la naturalesa.

95

- L'elaboració de materials de
sensibilització sobre el ODS 5

persones participants

Memoria 2021 Pau i Solidaritat PV
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XARXA ALTERNATIVA.
Canviar el treball i l'economia
per canviar la vida
DURANTE 2021...

1
Itinerari de
sensibilització

121
Persones participants

2
Concursos proposats
sobre treball decent per
a l’elaboració de:

Video i microrelats
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La línia Xarxa alternativa: Canviar el treball i l'economia
per canviar la vida és una proposta de sensibilització
que busca facilitar espais de reflexió i de trobada entre
agents del món del treball de les ciutats de Castelló i
València per a -a través de l'anàlisi crítica del model de
desenvolupament actual- l'intercanvi i l'adquisició i
desenvolupament de continguts, coneixements, valors i
actituds que promoguen una ciutadania global
informada i compromesa amb un model de
desenvolupament que situe la vida de les persones i del
planeta en el centre.
Aquesta proposta dona continuïtat al treball d'educació
per al desenvolupament que des de fa anys impulsem al
País Valencià en l'àmbit de la sensibilització i l'educació
no formal que parteix de la reflexió crítica sobre les
causes de la desigualtat mundial i les seues
conseqüències en i des dels drets econòmics socials,
culturals i ambientals (DESCA).
Durant 2021 s'han realitzat tallers amb alumnat de la
Universitat Jaume I i s'han convocat 2 concursos per a
l'elaboració de materials en format de vídeo i
microrelat.

CONCUICRRSOORELATOS

DE VIDEOS Y M

VO CE S CO NT RA LA PR EC AR IE DA

D LA BO RA L

HI ST OR IA S DE UN A
JU VE NT
EL TR AB AJ O DE CE NT UD QU E RE IV IN DI CA
E EN EL MU ND O
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PROJECTES EN EXECUCIÓ D'EDUCACIÓ PER
AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ
INTERACTUEM A L’ESCOLA. Programa
d'Educació per a la Ciutadania Global
dirigit a educació primària, secundària,
formació professional i alumnat de
Magisteri

Període d’execució: agost2020 – juny 2022
Cofinançador:: Generalitat Valenciana
Socis del projecte: Seminari de Cooperació i
Educació per al Desenvolupament i la Federació
d'Educació de CCOO PV.
Cost total: 120.621,62€
Subvenció: 95.194,92€

TREBALL DECENT EN XARXA

Període d’execució: abril2019 – febrer 2021
Finançador: Generalitat Valenciana
Cost total: 41.327,34€
Subvenció: 32.671,35€

INTERACTUEM ALS BARRIS. Projecte
per promoure una ciutadania global
d'acció local.

Període d’execució: marzo 2021 - sept. 2022
Finançador: Ajuntament de València
Cost total: 36.178,61 €
Subvenció: 28.705,19€

Solidaritat internacional
valenciana a les xarxes socials.

Període d’execució: gener 2021 - març 2021
Finançador: Ajuntament de València
Cost total: 3.890€
Subvenció: 2.990 €

UN MÓN DE DRETS

Període d’execució: gener 2020 - abril 2021
Finançador: Ajuntament de Castelló
Cost Total: 6.465,20€
Subvenció: 4.877,70€

XARXA ALTERNATIVA. Canviar el
treball i l'economia per canviar la
vida

XARXA ALTERNATIVA. Canviar el
treball i l'economia per canviar la
vida
TREBALL DECENT EN XARXA II: Una
ciutadania global compromesa amb la
sostenibilitat de la vida

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV

Període d’execució: març 2021 - juny 2022
Finançador: Ajuntament de València
Cost total: 11.488,72€
Subvenció: 9.000€
Període d’execució: febrer 2021 - abril 2022
Finançador: Ajuntament de Castelló
Cost total: 6.289,31€
Subvenció: 5.000€
Durada: maig 2021 - maig 2023
Finançador: Generalitat Valenciana
Cost total: 105.398,95€
Subvenció: 83.249,09€
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PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ
APROVATS EN 2021

UN MÓN DE DRETS

Període d’execució: març 2022 - març 2023
Finançador: Ajuntament de València
Cost total: 6.905,38€
Subvenció: 4.992,95€

UN MÓN DE DRETS

Període d’execució: marzo 2022 - marzo 2023
Finançador: Ayuntamiento de València
Cost total: 11.938,29€
Subvenció: 8.332,05€

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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UNES ALTRES ACCIONS REALITZADES:
Durant l’any 2021 s’acompanyaren les iniciatives següents:

Campanya Pobresa Zero
Vam mantindre la nostra participació en la planificació i
realització d'activitats d'incidència i participació en la
campanya Pobresa Zero.

Marxa per la Llibertat del Poble Sahrauí
Ens adherim a la Marxa per la Llibertat del Poble
Sahrauí i vam recórrer juntament amb d'altres
companyes i companys quilòmetres del territori
valencià per visibilitzar entre la nostra societat
la vulneració de drets que experimenta aquest poble des de fa dècades i escoltar
el missatge i les reivindicacions de les companyes sahrauís.

"Gira per la vida" visita Zapatista
Participem en la Xarxa Solidària Gira
per la Vida País Valencià en la qual
diferents persones, col·lectius i
organitzacions del País Valencià ens
coordinàrem per rebre
al nostre territori els companys i les companyes zapatistes que van iniciar la Gira per la Vida al
llarg del territori europeu i promoure espais de trobada, reflexió i intercanvi.

HILATXA

Col·laborem amb la Fundació Pau i Solidaritat Euskadi en l'execució del
projecte "HILATXA. Promovent el treball decent des de la diversitat sexual
i de gènere", un projecte que busca implementar accions per a la
comunicació activa, la investigació, la formació, la sensibilització i la conscienciació
en la defensa i promoció dels drets humans des de la perspectiva de la
interseccionalitat, gènere i diversitat sexual, a través de la reivindicació dels drets
laborals del col·lectiu LGTB+ des d'un enfocament local-global.

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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PÀGINES WEB
VINCULADES A L’ÀREA
D’EDUCACIÓ

www.observatorideltreball.org
Tipus de material: Pàgina de la campanya
de l’Observatori del Treball en la
Globalització

www.interactuem.org
Tipus de material:
Pàgina web del
programa Interactuem.
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PARTICIPACIÓ EN
XARXES I INCIDÈNCIA
POLÍTICA

√ Membres de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i participació en els
diferents grups de treball, així com en les unitats territorials (UT Castelló i UT
Alacant)..

√ Membres de la Plataforma Pobresa Zero.

√ Membres de la xarxa de fundacions Pau i Solidaritat.

√ Participació en el grup ODSCCOO Agenda 2030 de CCOO.

√ Participació en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de València i en els
grups de treball del Consell.

Memòria 2021 Pau i Solidaritat PV
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MEMÒRIA
ECONÒMICA
INGRESSOS
Aportació 0'7% CCOO PV
Administracions públiques
Patrocinadors i col·laboradors
Donacions privades
Uns altres ingressos financers
Uns altres ingressos

86. 200, 00€
402. 274, 11€
0€
1.642, 81€
0€
55,47€

TOTAL INGRESSOS

490. 172, 9 €

DESPESES

Projectes cooperació
Projectes d’educació i sensibilització
Administració

369. 355, 25€
86. 345, 73€
34. 165, 90€

TOTAL DESPESES

489 . 866,88€

BALANÇ

TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES

490.172,39€
489.866,88€

BALANÇ INGRESSOS/DESPESES

305,51€

Nota: Les dades ací presentades corresponen al balanç ingressos/despeses de 2020.
Actualment es troben en elaboració la memòria econòmica i balanç financer de 2021.
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5

FINANCIACIÓN Y
APOYOS
Aportació 0,7 % d’organitzacions de la Confederació Sindical de CCOO PV

Unions intercomarcals
L’Alacantí-Les Marines
Comarques del Nord
Vinalopó-Vega Baixa
Comarques Centrals

La Ribera-La Safor
Comarques de L’Horta
Comarques Interior
Camp de Morvedre-Alt Palància

Federacions de CCOO PV
PENSIONISTES I JUBILATS
SANITAT I SECTORS SOCIOSANITARIS
SERVEIS A LA CIUTADANIA
SERVEIS

EDUCACIÓ
HÀBITAT
INDÚSTRIA

Entitats públiques

Autonòmica: Generalitat Valenciana
Provincial: Diputació de València
Municipal: Ajuntaments de València, d’Alacant, de Castelló, d’Alzira
Unes altres entitats
Caixa Popular

Memoria 2021 Pau i Solidaritat PV

30

DIRECTORI
Delegacions

Comarques del Nord
Plaça de les Aules, 6 CASTELLÓ 12001
Tel. 964 22 60 16 Fax. 964 23 11 07

Comarques L’Alacantí-Les Marines
Avda. Salamanca, 33 ALACANT 03005
Tel. 965 98 21 23 Fax. 965 13 12 55

Comarques Interior
Avda. Benito Pérez Galdós, 1 BUÑOL 46360
Tel. 962 50 03 94 Fax. 962 50 33 22
C/ Juan Izquierdo, 57b LLÍRIA 46160
Tel. 962 78 34 68 Fax. 962 78 34 68

Comarques de La Ribera, La Safor
C/Salvador Perles, 34b ALZIRA 46600
Tel. 962 41 77 95 Fax. 962 40 26 58
C/ Ciutat de Laval, 22b GANDIA 46700
Tel. 962 95 41 36 Fax. 962 87 77 45

Comarca del Vinalopó i la Vega Baixa
C/ Illueca, 2, 3ª planta ELX 03206
Tel. 965 46 33 00 Fax. 965 46 11 10
Avda. Reina Victoria, 25 ELDA 03600
Tel. 965 38 79 47 Fax. 965 39 62 93

Comarques Centrals
C/ Corretgeria, 2 XÀTIVA 46800
Tel. 962 27 56 42 Fax: 962 27 56 42
C/ Sant Isidre, 13 ALCOI 03803
Tel. 965 54 39 66 Fax. 964 54 38 65
Pl. de la Coronació 28 ONTINYENT 46870
Tel. 962 91 45 04 Tel. 962 91 32 93

Comarques Camp de Morvedre,
Alt Palància
C/ del treball, 18 PORT DE SAGUNT 46520
Tel. 962 67 47 27 Fax. 962 68 04 01
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