
Entitats del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència

- Àfricat, Associació per la interculturalitat i  
  el desenvolupament dels països empobrits

- Asociación Centro Cultural Mezjid Yunus

- Associació Humanitària Alivia per la dignitat i la vida

- Assemblea Local de la Creu Roja

- Associación Ciudadanos de Ley Miro y Amigos  
  de Catalunya en España

- Associació Club Jama Kafo

- Associació Cultural Llibre Viu

- Associació d’Ajut Social i Cultural al Senegal Sandanga

- Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

- Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal

- Amics de la República Dominicana per al  
  desenvolupament dels pobles

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

- Associació Jaume Pineda

- Associació Oudiodial per l’Ajuda Social

- Associació Planeta

- Associació de culturals africans del Maresme  
  Mediadors“Vine amb mi”

- Càritas Interparroquial 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

- Fundación Vicente Ferrer

- Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Maresme

- Haribala- Associació per a la Col·laboració i Desenvolupament 

- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

- Moviment Educatiu del Maresme

- Salesians Sant Jordi

- Unió General de Treballadors del Maresme (UGT)

- Unió de Botiguers de Mataró

- VOLS-Voluntariat Solidari

Col·labora:

Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència

Projectes de Cooperació 
i Sensibilització 2017

21a nit de la 
solidaritat

L’any 2017 ha estat un any de reflexió per a les entitats del Consell 
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència ja que s’ha de-
dicat l’any a la revisió del Pla Director de Solidaritat i Cooperació 
al Desenvolupament 2013-2016 per tal d’adequar-lo a les noves 
realitats i objectius per als propers anys. Després de les jornades 
de treball i reflexió, el 18 de gener de 2018 es va aprovar el Pla 
Director de Solidaritat i Cooperació 2018-2022. 

La voluntat política d’alinear la política pública de cooperació i so-
lidaritat a la nova agenda global és un fet, el repte de sincronitzar 
el conjunt de polítiques públiques municipals amb l’Agenda 2030, 
els ODS i el seu propi projecte com a ciutat, recollit a l’Estratègia 
Mataró 2022, no potser menystingut. Tot plegat, constitueix el de-
safiament i també el pas endavant que implica el nou Pla Director 
de Solidaritat i Cooperació 2018-2022. 

Aquest compromís ha de comptar amb la societat local i amb la po-
blació en general, articulant i coordinant tots els esforços per tal de 
fomentar una ciutadania conscient i crítica, entenedora dels pro-
cessos globals. Aquesta ciutadania ha de constituir el teixit amb el 
qual continuar desenvolupant la política de cooperació en el futur.

Mataró té una trajectòria que caldrà tenir present a l’hora de po-
sar en marxa les línies estratègiques del nou Pla. Una d’elles és 
l’Educació pel Desenvolupament, que té com a objectiu conscien-
ciar una ciutadania crítica i compromesa per la construcció d’un 
món més just i solidari. Caldrà esmerçar esforços i la implicació 
d’altres actors a més de les entitats que formen part del Consell 
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.

No podem oblidar que la defensa dels Drets Humans és la base de 
la cooperació i la solidaritat. Aquest any Mataró ha acollit per pri-
mera vegada el projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” 
amb l’objectiu de difondre que qualsevol persona té dret a tenir 
assegurats els seus drets fonamentals per poder viure en dignitat. 

També l’any 2017, amb motiu de la celebració dels “20 anys de la 
Nit de la Solidaritat”, s’ha volgut recopilar en una publicació les 
dades més importants d’aquests 20 anys. Això ens permet veurela 
trajectòria des de l’inici fins ara i ens permet tenir perspectiva del 
que s’ha fet i reconèixer la voluntat i el consens polític, així com 
els esforços i el compromís de les entitats de la ciutat.

Els projectes desenvolupats l’any 2017 són l’expressió d’aquest 
compromís en la Defensa dels Drets Humans. Projectes que s’han 
desenvolupat a diferents països del món, seguint amb la voluntat 
de Mataró està obert al món.

Marisa Merchán Cienfuegos
Regidora  d’Esports, Polítiques de Gènere, 
Joventut i Convivència



Mèxic
• Campanya resposta d’emergència als efectes 
del terratrèmol a Mèxic (fase de reconstrucció) 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 10.000,00 euros

Senegal
• Construcció d’un col·legi de secundària i batxi-
llerat al barri de Thiaroye de Pikine-3a fase

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal

Subvenció: 27.500,00 euros

Gàmbia
• Desafiaments i oportunitats des de les arrels: 
percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilit-
zació en mutilació genital femenina en el nou marc 
legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia

Fundació WASSU-UAB 

Subvenció: 1.659,69 euros

• FANDEMA- Generació d’alternatives socioeconò-
miques dins de la cadena de valor de l’energia 
renovable per a la dona que mitigui el canvi climàtic 
i promogui la igualtat de gènere a Tujereng

Associació Solidança

Subvenció: 24.997,01 euros

Catalunya / Poble Sahrauí
• Creació de la Xarxa LONF per la transformació 
no violenta del conflicte del Sàhara Occidental 

ACAPS-Federació d’Associacions catalanes 
amigues del poble Sahrauí

Subvenció: 4.995,17 euros

El Salvador
• Formació per al treball decent a El Salvador. 
Fase II 2017-2018

Sindicalistes Solidaris-Fundació Josep Comaposada

Subvenció: 2.000,00 euros

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

Assemblea de Cooperació per la Pau

Subvenció: 6.000,00 euros

• Programa anual del Centre de Solidaritat i 
Cooperació La Peixateria 2017

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 10.500,00 euros

• Vacances en pau 2017

Associació Wilaia

Subvenció: 2.530,00 euros

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

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 10.000,00 euros

Catalunya
• Compra pública ètica en matèria de respecte 
als drets humans i drets econòmics, socials i cul-
turals en origen, distribució i destinataris finals

NOVA-Centre per a la Innovació Social

Subvenció: 7.570,37 euros

Catalunya / Llatinoamericana
• Agenda Llatinoamericana 2018 - 
Campanya 2017-2018

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Subvenció: 3.000,00 euros

Guatemala
• Promoció d’un model de desenvolupament 
econòmic basat en la justícia social a Guatemala

Fundació Pau i Solidaritat

Subvenció: 1.500,00 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN

Grècia
• Campanya emergència Missió de seguiment 
d’identificació a Grècia en el marc de la campan-
ya de suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 1.848,20 euros

• Programa socioeducatiu i de recuperació emo-
cional per als refugiats a Grècia-Projecte Xeflis

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 9.960,00 euros

Perú
• Construcció d’infraestructures per a la Institució 
Educativa Giordano Liva

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Subvenció: 24.380,21 euros

Carib
• Resposta d’emergència als efectes de l’huracà 
Irma al seu pas pel carib (fase de reconstrucció) 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 euros

Burkina Faso
• Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex so-
cioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves 
de Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagagougou)

VOLS - Voluntariat Solidari

Subvenció: 5.594,97 euros

Marroc
• Suport a la participació de la dona en la 
governança local a través de la creació i la posada 
en funcionament de les comissions de paritat i 
igualtat d’oportunitats als municipis rurals de la 
regió de Tànger-Tetúan

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 7.429,56 euros

Ruanda
• 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

Perú i Colòmbia
• Campanya d’emergència en resposta als efectes 
de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòm-
bia (fase de reconstrucció)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 10.000,00 euros

Kurdistan
• Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol 
que ha sacsejat el Kurdistan (fase de reconstrucció)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 10.000,00 euros


