EL VOLUNTARIAT

Entitats del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència

El lema del Juny Associatiu de 2015 és “El Voluntariat”. Paraula que en aquests darrers anys s’ha sentit en molts àmbits de la
nostra societat.

Asociación Centro Cultural Mezjed Yunus

Mataró ha estat, i és, una ciutat on tradicionalment el “Voluntariat” és la columna vertebral de la societat civil. Aquesta s’ha
organitzat a través d’associacions, entitats, fundacions, etc. per
treballar per una societat més cohesionada, cívica, solidària,
emprenedora; en definitiva, per una ciutat viva.
L’any 2012 es va aprovar el nou Reglament de Participació
Ciutadana, elaborat a partir d’un procés participatiu en el qual
varen prendre part activa les entitats de la ciutat. La voluntat del
Reglament era definir els criteris que han de regir la relació entre
la ciutadania i l’administració per tal de seguir mantenint i consolidant la col·laboració. La participació s’entén com un procés de
corresponsabilització de les accions individuals i col·lectives.

Asociación Humanitaria Alivia por la dignidad y la vida
Assemblea Local de la Creu Roja
Associació Club Jama Kafo
Associació Cultural Llibre Viu
Associació Cultural Musulmana Al Ouahda
Associació d’Ajut social i cultural al Senegal “Sandaga”
Associació d’Amics del bisbe Joan Godayol
Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Associació d’Amics de la República Dominicana
per al desenvolupament dels pobles
Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí
Associació Jaume Pineda

Aprovat el nou Reglament, l’any 2013 es va constituir el nou
Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, entès
com l’espai de trobada i de reflexió de totes les entitats, que de
manera voluntària estan treballant per la solidaritat i la cooperació internacional, però també de les entitats que treballen per la
cohesió social i la convivència en el dia a dia a la ciutat.

Associació Oudiodial per l’ajuda social mútua

Cal esmentar en aquesta 18a. edició de la Nit de la Solidaritat
les entitats que es dediquen, amb totes les dificultats que això
suposa, a portar a terme projectes a països on les condicions
socials i econòmiques són extremadament injustes. Vull tenir un
record molt especial per a tots aquells voluntaris i voluntàries
que han adoptat una altra terra per viure, per donar la seva vida
en favor de la vida pels altres. També m’agradaria recordar els
milers de persones que en aquests darrers temps han mort en el
nostre mar Mediterrani per buscar un futur.

Col.lectiu de teatre EPMA de Mataró

Vull agrair als membres del Consell Municipal de Solidaritat,
Cooperació i Convivència la tasca que porten a terme de manera
discreta, però amb fermesa, i sobretot per deixar-me compartir
amb ells els seus neguits i les seves il·lusions.

Joaquim Fernàndez i Oller

Regidor delegat de Cultura, Participació i Ciutadania

Associació Planeta

18a

Càritas Interparroquial de Mataró
Centro Cultural R. Casal del barrio de Cerdanyola de Mataró
Centre de Normalització Lingüística del Maresme

projectes de cooperació
i sensibilització 2014

Coral Primavera per la Pau
Fundació Campaner
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró
Fundació Privada Pau i Solidaritat (CCOO de Catalunya)
Fundación Vicente Ferrer
Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Maresme
Haribala- Associació per a la col·laboració i
desenvolupament del Tercer Món

Organitza:
Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació
i Convivència

MEM-Moviment Educatiu del Maresme
Ñodema Kafo
Òmnium Cultural-Seu territorial Mataró-Maresme
Salesians Sant Jordi
Solidaritat Sahrauí de Mataró
Unió General de Treballadors del Maresme-UGT
Unió de Botiguers de Mataró
VOLS-Voluntariat Solidari

Col·labora:

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

Mataró

Memòria 2014: www.mataro.cat/web/portal/ca/cooper_solidar/index.html

• Cinema i Pau - Activitats educatives

i de sensibilització per la Pau

Assemblea de Cooperació per la Pau

Equador

Subvenció: 9.000,00 euros

• Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels

• Programa anual del Centre de Solidaritat

camperols de la vall del riu Yacaumbi (CAFCACIT)

i Cooperació La Peixateria 2014

Creu Roja Catalunya

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 4.561,38 euros

Subvenció: 10.500,00 euros

Perú

• Colònies infantils sahrauís 2014

• Construcció d’un local polivalent:formació i

Solidaritat Sahrauí de Mataró

sosteniment de les residències

Subvenció: 12.000,00 euros

As. d’Amics del bisbe Joan Godayol
Subvenció: 27.487,68 euros

Índia
• Programa d’activitats pel desenvolupament

Guatemala

sostenible i d’autogestió del centre
d’acollida de Koilankuntla

• Enfortiment dels mecanismes

de promoció, protecció i
defensa del treball digne a Guatemala

As. Haribala
Subvenció: 24.090,20 euros

Fundació Pau i Solidaritat

• Millora de la salut reproductiva de les dones

Subvenció: 2.000,00 euros

del districte d’Anantapur
Fundación Vicente Ferrer

Catalunya / Nicaragua

Senegal

• Agenda Llatinoamericana 2015

• Suport a la formació professional al

Projecte de campanya 2014

Centre de promoció agrària de M’Lomp

Comissió Agenda Llatinoamericana
Subvenció: 5.000,00 euros

República Dominicana
• Desenvolupament local de la

comunitat rural Los Guineos

As. Amics de l’Escola Pia al Senegal

Mèxic

Subvenció: 35.380,14 euros

• Dones de MUSA caminant cap al bon

• Enfortiment de la gestió municipal dels

viure de les seves famílies i comunitats

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 43.175,35 euros

Subvenció: 3.013,98 euros

As. Amics de la República Dominicana
Subvenció: 45.157,15 euros

nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Marroc
• Suport a la participació de la dona en

• II Trobada de codesenvolupament a l’Àfrica,

Senegal i Gàmbia

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 58.905,00 euros

Sàhara
• Resposta a la crisi humanitària arran de

les inundacions als campaments de refugiats
sahrauís de Tindouf-Poble Sahrauí
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 6.000,00 euros

Gàmbia
• Enfortiment dels agents locals de la regió

Upper River, Base

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 2.230,00 euros

“Treball decent per a tots i totes”
El Salvador 2014-2015

la governança local a través de la creació i
posada en funcionament de les comissions
de paritat i d’igualtat d’oportunitats als
municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan

Benín

Sierra Leone

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

• “MOI AUSSI!” una proposta de formació,

• Campanya d’emergència suport al projecte a

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Subvenció: 10.732,55 euros

El Salvador
• Programa de formació

Subvenció: 2.000,00 euros

més enllà de l’analfabetisme, per assegurar
l’accés a activitats productives per a cinc grups
de dones de la zona rural d’Ouème-Plateau

Subvenció: 4.205,44 euros

St. John of got Catholic Hospital de MabessenehLunsar per fer front al brot de febre hemorràgica
per virus d’ebola (FHVE)

VOLS - Voluntariat Solidari

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 17.576,78 euros

Subvenció: 9.010,15 euros

