representa la Nit de la Solidaritat. Enguany l’acte es duu a terme
en un context clarament marcat per una crisi que es pateix en tot
el planeta des del primer trimestre de l’any, tant a nivell sanitari,
com social i econòmic. La pandèmia causada per la Covid-19

Assemblea Local de la Creu Roja
Associación Ciudadanos de Ley Miró y Amigos de Catalunya en España

de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta.

Associació Cultural Llibre Viu
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandanga

i afecten sobretot a aquelles persones que ja són vulnerables.

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Ara més que mai s’ha de fer front a aquesta i d’altres crisis,

Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal

com l’ambiental, de manera conjunta i sota el paraigua de la

Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles

Justícia Global, tenint en compte la sostenibilitat social, am-

Associació de Veïns de Rocafonda - l’Esperança - Ciutat Jardí

biental i econòmica i des de l’enfocament dels drets humans.

Associació Jaume Pineda
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social

és imprescindible per no deixar ningú enrere i reivindicar que la

Associació Planeta

cooperació municipalista és més necessària que mai.

Associació de mediadors culturals africans del Maresme “Vine amb mi”

És en la lògica d’educar en la Justícia Global que durant el

Centre de Normalització Lingüística del Maresme

Cooperació i Solidaritat (2018-2020), tenir un Pla d’Educació

Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

per a la Ciutadania Global que pugui fer avançar Mataró cap a

Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda

igualtat i conflictes. Tanmateix el 2019 es va preparar també la
convocatòria de subvencions a entitats: d’Activitats d’Educació
per a la Ciutadania Global i de sensibilització en Cooperació i
Solidaritat,que s’ha obert a principis d’aquest 2020.
Durant el 2020 aquest compromís s’ha reprès. Seguirem
caminant en el procés d’elaboració del Pla de manera participativa i a través del paradigma de la cocreació. Tot i que el

Fundació Campaner
Fundació Privada Grup Tercer Món - Mataró
Fundación Vicente Ferrer

Organitza:

Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Maresme

Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació
i Convivència

Haribala- Associació per a la Col·laboració i Desenvolupament
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Moviment Educatiu del Maresme

d’entitats i actors implicats també ho són. Mataró més soli-

Salesians Sant Jordi

dària que mai i amb compromís.

Unió General de Treballadors del Maresme (UGT)

Regidora delegada de Cooperació i Desenvolupament.

Projectes de Cooperació
i Sensibilització 2019

Coral Primavera per la Pau

context és complicat i incert, la voluntat és ferma i el conjunt

MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO

23 a

Càritas Interparroquial Mataró

2019 vam iniciar el camí per, tal com demana el Pla Director de

una consciència crítica envers les causes que generen des-

EN

Associació Humanitària Alivia per la dignitat i la vida

Associació Club Jama Kafo

Teixir xarxes de suport entre els governs locals de tot el món

S DE DES

Associació d’Acció Solidària i Logística

demostra la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació

Tots i totes sabem que les desigualtats creixen amb les crisis

TIU

Asociación Centro Cultural Mezjid Yunus

EC

Aquest 2020 se celebren 23 anys de l’espai de trobada que

Àfricat, Asociació per la interculturalitat i el desenvolupament
dels països empobrits

J

acompanyament de l’Ajuntament de Mataró.

MENT

Unió de Botiguers de Mataró
VOLS - Voluntariat Solidari

Col·labora:

SO

S

BLE •

tirar endavant els projectes l’any 2019 sempre amb el suport i

UPA

NI

en valor la feina feta per les entitats de la nostra ciutat per

V

OL

TE

lidaritat i de la Cooperació Internacional. Vull agrair i posar

Entitats del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència

• O
B

Mataró sempre ha estat un referent en el món de la So-

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN
Memòria 2019 / www.mataro.cat
Veneçuela
• Suport d’emergència a població
refugiada i migrant de Veneçuela a
països veïns (marc 3305)

Mataró

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

• Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació La Peixateria 2019

Emergència / Subvenció: 10.000,00 euros

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Nicaragua

Subvenció: 10.500,00 euros

• YAHUALT: Projecte social i comunitari
per a la inclusió de les persones amb
problemes de salut mental al departament
d’Estelí - Nicaragua

• Vacances en Pau 2019

Col·lectiu de Teatre EPMA

Subvenció: 3.400,00 euros

Associació Wilaia

Subvenció: 33.000,00 euros

Mèxic

Catalunya

• Joves de MUSA contribuint al benestar
de les seves comunitats i generant un
projecte d’autonomia econòmica

• Jornades de reflexió i sensibilització sobre discapacitat i salut mental en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament

Fundació Grup Tercer Mon Mataró

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

Subvenció: 38.093,00 euros

Subvenció: 5.100,00 euros

Gàmbia
• Resposta d’emergència als efectes de
la tempesta severa de vent a Gàmbia.
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Emergència / Subvenció: 8.000,00 euros

Gàmbia-Catalunya
• Apoderament i capacitació d’estudiants i
professionals de la salut per a la prevenció
de la MGF I l’atenció de les conseqüències
per a la salut a Gàmbia

• Ciutats defensores dels Drets Humans
2019 - EDICIÓ PRIMAVERA

Senegal

Índia

• Construcció d’un col·legi de secundària
i batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine
- 4a fase

• Millora en la gestió i l’aprofitament dels
recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de
Kalyandurg, districte d’Anantapur

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal
Subvenció: 27.500,00 euros

Camerun

Fundació Wassu - UAB

• Ampliació de l’escola salsianade
secundària a Yaoundé

Subvenció: 6.434,67 euros

VOLS-Voluntariat Solidari
Subvenció: 55.000,00 euros

Fundación Vicente Ferrer
Subvenció: 55.000,00 euros

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 4.000,00 euros
• Binomi migracions i desenvolupament:
elements per millorar l’ajut i la cohesió
socials des del municipalisme català
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Subvenció: 1.815,00 euros

