
 
 

 SUBVENCIÓNS Á COOPERACIÓN 2017 
 
 

Entidade 

solicitante 
Título do proxecto 

Orzamento 

total 

Subvención 

concedida 

TOTALl 
Liñas de acción CAPÍTULO IV 

Subvención 

concedida 

capítulo IV 

Liñas de acción 

CAPÍTULO VII 

Subvención 

concedida 

capítulo VII 

Asemblea de 

Cooperación 

pola Paz 

Mellora das condicións 

hixiénico-sanitarias, 

medioambientais e de 

equidade de xénero de 30 

persoas (14 mulleres e 16 

homes) da comunidade La 

Mora, Municipio de 

Suchitoto, Departamento 

Cuscatlán, El Salvador 

18.583,18 € 
15.000,00 

€ 

Capacitacións e fortalecemento en 

defensa da equidade de xénero e a 

non violencia contra as mulleres. 

Capacitacións en mantemento e 

reparación de sistemas de 

saneamento. Capacitacións en 

prácticas hixiénico sanitarias. 
Plan de comunicación. 

6.656,17 € 

Construción de 

sistemas de 

saneamento 

para 5 

unidades de 

convivencia 

8.343,83 € 

Solidariedade 

Internacional de 

Galicia 

Promoción de la salud y el 

medioambiente con 

población indígena Mam 

de Concepción 

Chiquirichapa, 

Quetzaltenango, 

Guatemala 

21.617,67 € 
14.937,38 

€ 

Capacitación comunitaria para a 

promoción da saúde e hábitos 

hixiénicos. 

Capacitación comunitaria para a 

implementación de novas prácticas 

agrícolas. 

Capacitacións en organización e 

participación. 

12.679,49 € 

Ordeamento de 

patios. 

Construción de 

pilas para 

produción de 

abono 

orgánico. 

2.257,89 € 

Vicente Ferrer 

Acceso ao dereito a unha 

habitabilidade digna con 

saneamento básico a 86 

familias rurais dos 

colectivos do distrito de 

Anantapur, La India, con 

criterios de equidade de 

xénero. 

219.207,69 

€ 
15.000,00 

€ 
  0,00 € 

Construción de 

vivendas 
15.000,00 € 



 
 
 
 
 

Entidade 

solicitante 
Título do proxecto 

Orzamento 

total 

Subvención 

concedida 

TOTALl 
Liñas de acción CAPÍTULO IV 

Subvención 

concedida 

capítulo IV 

Liñas de acción 

CAPÍTULO VII 

Subvención 

concedida 

capítulo VII 

Arquitectura 

Sen Fronteiras 

Cooperación técnica para a 

elaboración dunha 

ferramenta de planificación 

de accións estratéxicas 

para a mellora da calidade 

educativa con pertinencia 

cultural e de xénero nas 

áreas vulnerables do 

Municipio de Champerico, 

Retalhuleu, Guatemala. 

Fase II. 

18.600,00 € 
15.000,00 

€ 

Audiovisual sobre programa 

educativo. 

Elaboración de manual de criterios de 

deseño de centros educativos. 

15.000,00 €   0,00 € 

Enxeñería Sen 

Fronteiras 

Proxecto de mellora das 

capacidades do municipio 

de El Triunfo (Honduras) 

para a xestión pública da 

auga con transparencia e 

rendición de contas 

18.744,23 € 
15.000,00 

€ 

Deseño de sistema de veeduría social 

e rendición de contas. 

Actividades de difusión e 

sensibilización. 

5.000,00 € 

Sistema de 

abastecemento 

de auga a 5 

barrios 

10.000,00 € 

Fudación Fabre 

Formación do persoal 

sanitario con especialidad 

en saude materna-infantil 

e nutricional no 

departamento de 

Suchitepéquez, procurando 

con elo que nais xestantes 

e nenas melloren o estado 

nutricional 

22.960,53 € 
14.276,31 

€ 
Capacitacións de promotoras en saúde 

materno infantil e nutrición familiar 
14.276,31 €   0,00 € 

 


