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ACTA de la REUNIÓ del JURAT de la CONVOCATÒRIA 2020 de SUBVENCIONS per a la REALITZACIÓ
de PROJECTES d’EDUCACIÓ per al DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

Es reuneix hui, 17 de novembre de 2020 el Jurat de la convocatòria 2020 de subvencions per a la
realització de projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització llançada per al
Coordinadora Valenciana d’ONGD i recolzament financer de Caixa Popular, i composat per María
Jesús Martínez Usarralde en nom de la Universitat de València, María de los Llanos Gómez Torres
en nom de la Universitat Politècnica de València, Francesc Alós Alabajo en nom de Caixa Popular,
María Jesús Figuerola Santamaria en nom de Caixa Popular i Agnieszka Bonk Turowska, qui
assisteix a la reunió en la seua condició de Secretaria, sense dret de vot.
Objectiu: dictar la resolució definitiva sobre els projectes presentats entre 25 de juny i 30 de
setembre 2020, avaluats pel Jurat entre el dia 2 i 22 d’octubre, i revisats tras l'al·legació de la
ONGD Fundació per la Justícia, i seleccionar 5 projectes de major qualitat que es finançaran amb
3.000 euros.
El Jurat acorda mantindre la valoració atorgada i feta pública el passat 2 de novembre, quedant
com a resultat la següent puntuació:
Ongd

Títol del projecte

Puntuació

PROJECTES FINANÇATS
La juventud Valenciana actúa: Ciudadanía global para no
dejar a nadie atrás.
Fundación Itaka
Reiniciando pequeños y grandes cambios a través de la
Escolapios
educación para el desarrollo
Associació de Cooperació Prop-cast: Un podcast per a apropar els drets humans i les
entre Comunitats - ACOEC lluites col.lectives
Centre d’Estudis Per la Treballem per la pau i el desarmament: València diu no a la
Pau JM Delàs
guerra
Fundación Entreculturas

Psicólogos y Psicólogas
sin Fronteras

Promoviendo la participación de estudiantes de la Facultat
de Psicología de la Universitat de València en la defensa de
los derechos de las mujeres y en la búsqueda de la equidad
entre los géneros

29
29
28
27

27

PROJECTES NO FINANÇATS per FALTA de FONS
Fundación por la Justicia

XII Humans Fest. Festival Internacional de Cine y Derechos
Humanos: Acercando los ODS a la ciudadanía valenciana.

Jovesólides: Jóvenes
hacia la solidaridad y el La caja III
desarrollo
Solidaridad Internacional
Mar Mediterráneo: Derechos Humanos a la deriva
PV
ARQUITECTURA SIN
TERRA: paisatge cultural
FRONTERAS ESPAÑA
La importancia de las alianzas para la transformación
Fundación InteRed
social: del trabajo en red a la Responsabilidad Social

26,5

26,5
26,5
26
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Cruz Roja
ASOCIACIÓN
AMANECER SOLIDARIO
(ASOL)
ESCOLES SOLIDÀRIES
Fundación DASYC

Corporativa, el ODS 17 a debate.
#LocalizadODS. La Agenda 2030 en la ciudad de Alicante.
Fase 1: Eje Planeta
Promoción de una ciudadanía valenciana crítica, activa y
solidaria. Sensibilización en la ‘nueva realidad’ dentro del
Programa de ASOL: “Una mirada al pulgarcito de América”
(El Salvador).

22,5

21,5

Anem sembrant

21

Conoce y aprende con las ODS.

16

Els resultats de la resolució definitiva són inapel·lables.
Llegida l'acta per la totalitat dels membres del jurat i estant d'acord amb el seu contingut
autoritzen a Agnieszka Bonk Turowska,. com a secretaria del jurat a signar l'acta en conformitat de
la mateixa.
Signat:

Agnieszka Bonk Turowska
Secretaria

