Des de fa anys, l’acte de la Nit de la Solidaritat s’emmarca
en el programa d’activitats del Juny Associatiu amb la voluntat de fer palès la importància del teixit associatiu en la tasca de construcció de ciutat de manera voluntària i altruista.
Són 19 anys de treball comú entre administració i entitats,
contra les desigualtats i l’exclusió social arreu del món.
Les entitats i associacions que formen part del Consell
de Solidaritat, Cooperació i Convivència són conscients de
la importància de lluitar per la igualtat, l’educació i la no
discriminació al món. També saben que la millor manera
d`aconseguir-ho és amb iniciatives mixtes publicoprivades.
Aquest any el lema del Juny Associatiu és “L’associacionisme:
compromís i servei a la ciutat” en el ventall més ampli de
la definició.
Les entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència en són un bon exemple,
perquè el seu objectiu és el treball per la cohesió social a
la ciutat. Moltes d’elles tenen un objectiu més global, hi
treballen perquè molts altres pobles puguin desenvoluparse en dignitat a través de projectes pel desenvolupament a
països del Tercer Món, per assegurar que puguin viure en
dignitat promovent projectes de desenvolupament a nivell
sanitari, agrícola, cultural i educatiu, entre d’altres.
Aquest any 2015, hi ha hagut un fet que ens ha colpit a
tots: la crisi de refugiats, el drama humanitari més gran
des de la Segona Guerra Mundial.
Mataró ha demostrat estar preparat a nivell administratiu,
amb entitats i particulars per rebre refugiats. Com a ciutat ens hem de sentir orgullosos, perquè davant el conflicte
hem respost de manera ràpida i coherent, alineant-nos amb
la lluita pels drets humans i els objectius de desenvolupament sostenible, aportant als éssers humans ajut i suport.
És per tot això que en aquesta 19 edició de la Nit de la
Solidaritat volem que l’eix central sigui un acte a favor dels
nostres germans refugiats, i alhora un acte d’agraïment a
les entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, que amb el seu treball a
països del Tercer Món fan d’ambaixadors de Mataró a moltes poblacions de diferents continents i lluiten pel respecte
als drets humans i per la cohesió social arreu del món.
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Regidora delegada de Benestar Social,
Convivència i Política Social d’Habitatge

Entitats del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència
Àfricat, As. Per la Interculturalitat i
desenvolupament dels països empobrits
Asociación Centro Cultural Mezjed Yunus
Asociación Humanitaria Alivia por la dignidad y la vida
Assemblea Local de la Creu Roja
Associació Club Jama Kafo
Associació Cultural Llibre Viu
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 Pla d’en Boet-El Rengle de Mataró
Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí
Associació Jaume Pineda
Associació Oudiodial
Associació Planeta

19 a nit de la
solidaritat

Projectes de Cooperació
i Sensibilització 2015

Associació Vine amb mi
Càritas Interparroquial de Mataró
Centro Cultural R. Casal del barrio de Cerdanyola de Mataró
Centre de Normalització Lingüística del Maresme
Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró
Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda
Coral Primavera per la Pau
Fundació Campaner
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró
Fundació Privada Pau i Solidaritat (CCOO de Catalunya)

Organitza:

Fundación Vicente Ferrer

Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació
i Convivència

Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Maresme
Haribala- Associació per a la col.laboració i
desenvolupament del Tercer Món
Ñodema Kafo
Òmnium Cultural-Seu territorial Mataró-Maresme
Salesians Sant Jordi
Unió General de Treballadors del Maresme-UGT
Unió de Botiguers de Mataró
VOLS-Voluntariat Solidari

Col·labora:

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

Mèxic

Memòria 2015: www.mataro.cat/web/portal/ca/cooper_solidar/index.html

• Dones de MUSA caminant cap al bon

viure de les seves famílies i comunitats

Mataró
• Cinema i Pau - Activitats educatives i de sensibilització per la Pau
Assemblea de Cooperació per la Pau

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 9.000,00 euros

Subvenció: 28.157,17 euros

Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació La Peixateria 2015

Perú

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

• Construcció d’un local polivalent:
formació i sosteniment de les residències

Subvenció: 10.500,00 euros

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Colònies infantils sahrauís 2015

Subvenció: 15.410,10 euros

Solidaritat Sahrauí de Mataró
Subvenció: 9.985,88 euros

Guatemala
Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels pobles indígenes a Guatemala

Índia

Fundació Pau i Solidaritat

• Millora de la salut reproductiva de les
dones del districte d’Anantapur

Subvenció: 2.000,00 euros

Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 41.415,00 euros

Nicaragua

Mediterrani

• Centre de desenvolupament integral per

a persones amb discapacitat de Masaya
Grup de Cooperació Internacional
de la Fundació Maresme

Senegal

Subvenció: 42.712,50 euros

• Suport a la formació professional al
Centre de promoció agrària de M’Lomp

Catalunya / Nicaragua
• Agenda Llatinoamericana 2016 -

Projecte de campanya 2015

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 5.000,00 euros

República Dominicana
• Desenvolupament local de la
comunitat rural Los Guineos

Togo
• Millora de l’educació al centre d’educació secundària de Cinkasé a través de la construcció d’un
bloc administratiu i edifici de 10 aules escolars
VOLS - Voluntariat Solidari
Subvenció: 22.000,00 euros

El Salvador
• Escola itinerant pel treball Digne a El Salvador
El Salvador Sindicalistes Solidaris Fundació Josep Comaposada
Subvenció: 2.000,00 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 12.000,00 euros

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal
Subvenció: 23.881,59 euros

Gaza

Enfortiment de la gestió municipal dels
nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye

• Programa de salut mental comunitària, impulsant
la resiliència a través d’activitats psicosocials per
a la població infantil de la franja de Gaza

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Sàhara

Subvenció: 4.362,58 euros

• Inundacions als campaments de refugiats sahrauís

Enfortiment de capacitats en gestió
d’organitzacions comunitàries de base
(OCB) a les regions de Kolda i Ziguinchor

Gàmbia

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

• Enfortiment dels agents locals
de la regió Upper River, Base

Subvenció: 2.489,70 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 4.000,00 euros

Associació Amics de la República Dominicana
Subvenció: 25.125,45 euros

• Suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes
armats a l’àrea mediterrània

Marroc
• Suport a la participació de la dona en 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.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 17.219,98 euros

Moçambic
• Suport al municipi de Maputo mitjançant
accions comunitàries que promouen la salut
pública i una millor gestió ambiental als mercats
de Mbuzine, Mayalane i Roman
Creu Roja Catalunya
Subvenció: 21.944,92 euros

Subvenció: 6.000,00 euros

Subvenció: 4.205,44 euros

Nepal
• Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Subvenció: 9.000,00 euros

