d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperi-

Assemblea Local de la Creu Roja

tat, la pau i el partenariat. Aquesta Agenda contempla 17

Associación Ciudadanos de Ley Miró y Amigos de Catalunya en España

objectius i 169 metes específiques per aquests objectius.

Associació Club Jama Kafo
Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandanga

estats i la participació sense precedents de la societat civil

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

amb una representació àmplia dels punts de vista de les di-

Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal

verses parts interessades, ONG, empreses, etc. Els ODS són

Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles

els elements del desenvolupament sostenible: el creixement
econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient
i es dirigeixen a tots els països.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es
tradueix en la voluntat d’assolir a mig termini la coherència
de polítiques entre les diverses àrees de treball a nivell municipal, de manera que el conjunt de polítiques públiques
municipals siguin un element generador de desenvolupa-

Associació Jaume Pineda
Associació Oudiodial per l’Ajuda Social
Associació Planeta
Càritas Interparroquial Mataró
Centre de Normalització Lingüística del Maresme
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró

de drets humans.

Coral Primavera per la Pau

un fet, el repte de sincronitzar el conjunt de polítiques públi-

Projectes de Cooperació
i Sensibilització 2018

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

Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda

blica de cooperació i solidaritat a la nova agenda global és

22 a

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

ment sostenible a escala local i global, amb un enfocament

Si bé a Mataró la voluntat política d’alinear la política pú-

S DE DES
E

Associació Cultural Llibre Viu

el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193

d’ampli abast i s’hi abordaran de manera interconnectada

J

Associació Humanitària Alivia per la dignitat i la vida

• O
B

tenible”- amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes

EC

Asociación Centro Cultural Mezjid Yunus
Associació d’Acció Solidària i Logística

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són

TIU

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

el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sos-

MENT

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

ques municipals amb l’Agenda 2030, els ODS i el seu propi

Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Maresme

projecte com a ciutat, recollit a l’Estratègia Mataró 2022 no

Haribala- Associació per a la Col·laboració i Desenvolupament

pot ser menystingut. Tot plegat, constitueix el desafiament

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

com ajuntament i com a ciutat.

Moviment Educatiu del Maresme
Salesians Sant Jordi
Unió General de Treballadors del Maresme (UGT)
Unió de Botiguers de Mataró
VOLS - Voluntariat Solidari

Organitza:
Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació
i Convivència

Col·labora:

SO

S

BLE •

lupament Sostenible - mitjançant la resolució “Transformar

UPA

NI

Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvo-

OL

TE

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les

V

N

Entitats del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN
Memòria 2018 / www.mataro.cat/web/portal/ca/cooper_solidar/index.html
Perú

Mataró

• Construcció d’infraestructures per a la

Institució Educativa Giordano Liva

• Programa anual del Centre de Solidaritat
i Cooperació La Peixateria 2018

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 7.259,44 euros

Subvenció: 10.500,00 euros
• Vacances en pau 2018

Guatemala

Associació Wilaia
Subvenció: 2.530,00 euros

• Enfortiment dels mecanismes de promoció,
protecció i defensa del dret a l’accés al treball
digne de persones treballadores dels sectors
més vulnerables com són treballadors/es i
pobles indígenes d’empreses transnacionals

Catalunya

Fundació Pau i Solidaritat
Subvenció: 2.000,00 euros

• Ciutats defensores dels Drets Humans
2018 - EDICIÓ PRIMAVERA

• Resposta d’emergència als efectes de
l’erupció del volcà Fuego a Guatemala:
fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

• Trobada descentralitzada a Catalunya
d’actors de la cooperació municipal catalana
a Gàmbia

2.000,00 euros

Subvenció: 5.000,00 euros

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Nicaragua

Subvenció: 1.500,00 euros

• Centre de desenvolupament integral per a
persones amb discapacitat de Masaya

Catalunya - Llatinoamèrica

Fundació El Maresme
Subvenció: 12.991,69 euros
• Suport a projectes socials de Nicaragua

en el marc de la crisi sociopolítica
i econòmica que viu el país

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Mèxic

Senegal

• Joves de MUSA contribuint al benestar

• Construcció d’un col·legi de secundària i

de les seves comunitats i generant un
projecte d’autonomia econòmica

batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine 4a fase -

Fundació Grup Tercer Món Mataró

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal

Subvenció: 33.000,00 euros

Subvenció: 27.500,00 euros

Ruanda
• Xarxa d’agents pel treball digne a El Salvador
Sindicalistes Solidaris-Fundació Josep Comaposada
Subvenció: 2.000,00 euros

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
Subvenció: 3.000,00 euros

Índia

Subvenció: 5.000,00 euros

El Salvador

• Agenda Llatinoamericana 2019

• Millora de la capacitat productiva i de generació
d’ingressos en el sector agrícola de 300 famílies
dels sectors de Karangazi i Rwimigaya (districte
de Nyagatater)
Creu Roja Catalunya
Subvenció: 30.205,00 euros

• Articulació d’una xarxa de perímetres

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

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
/ FODDE - Forum pour un Développement
Durable Endogène

Fundación Vicente Ferrer

agrícoles a la Casamance en base a la sobirania
alimentària i el ple exercici dels drets de
les dones (Grup de treball Senegal)

Subvenció: 7.242,85 euros

Subvenció: 55.000,00 euros

