
Entitats del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència

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

- Asociación Centro Cultural Mezjed 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 Pla d’en Boet-El Rengle de Mataró

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

- Associació Jaume Pineda

- Associació Oudiodial 

- Associació Planeta

- Associació “Vine amb mi”

- Càritas Interparroquial 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 Al Ouahda

- 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

- 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:

Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència

Projectes de Cooperació 
i Sensibilització 2016

20a nit de la 
solidaritat

Aquest any el Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i 
Convivència està d’aniversari, celebra els seus 20 anys amb l’acte 
de la Nit de la Solidaritat. Una celebració que volem compartir 
amb totes les persones que durant aquests anys han treballat per-
què Mataró hagi estat una de les ciutat referents en el món de la 
solidaritat i la cooperació internacional.

La solidaritat i la cooperació internacional, enteses en el marc 
d’una relació entre iguals, i amb l’intercanvi de coneixements, recur-
sos, idees, i projectes entre entitats i entre països, potencien que les 
societats siguin més igualitàries i justes, en definitiva, més humanes.

Convençuts que la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social són 
problemes globals, no ens podem permetre parlar de minimitzar-
les, sinó d’abolir-les, perquè només així les erradicarem.

Com va passar durant les grans guerres, ens ha tocat viure una èpo-
ca convulsa, injusta i violenta, que reclama que la societat, i amb ella 
les institucions a tots els nivells, treballi en PAU i per la PAU, emfatit-
zant els Drets Humans per sobre de la intolerància, la discriminació, 
l’etnocentrisme, la indiferència, la insolidaritat i el conformisme.

Els Drets Humans és l’eix central del programa d’activitats que 
s’han organitzat per celebrar aquests 20 anys de la Nit de la Soli-
daritat, en el convenciment que acomplir-los ens portarà a la pau. 

L’any 2015 les Nacions Unides varen aprovar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que són d’ampli abast, i es dirigei-
xen a tots els països que abordaran, de manera interconnecta-
da, els elements del desenvolupament sostenible: el creixement 
econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

Mataró vol ser pionera en la implementació de l’Agenda 2030 
i, per tant, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ente-
nent-los com l’eina més adient de planificació, tant a nivell na-
cional com local, de polítiques públiques i instruments de pres-
supost, monitoratge i avaluació, que ajudaran els municipis en la 
transformació del paradigma de desenvolupament actual, cap a un 
desenvolupament sostenible, inclusiu i amb visió de llarg termini. 

Mataró aspira a incrementar la prosperitat, promoure la inclusió 
social, així com també augmentar la resiliència i la sostenibilitat 
ambiental, i la solidaritat i la cooperació són eines importantíssi-
mes en la implementació d’aquestes polítiques. 

Moltes felicitats a totes les persones i entitats que al llarg 
d’aquests anys han format part del Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència, i que han treballat desinteressadament 
per fer una ciutat i un món una mica més cohesionats i justos.

Enhorabona per aquests 20 anys.

ISABEL MARTÍNEZ I CID
Regidora delegada de Benestar Social, 
Convivència i Política Social d’Habitatge
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Mèxic 

• Dones de MUSA caminant cap al bon 
viure de les seves famílies i comunitats

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 22.358,37 euros

Senegal
• Grup de treball de Senegal: Enfortiment de la 
gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguin-
chor i d’Oussouye

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 3.053,80 euros

• Grup de treball Senegal: Enfortiment de capa-
citats en gestió d’organitzacions comunitàries de 
base (OCB) a les regions de Kolda i Ziguinchor

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 2.300,56 euros

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

Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal

Subvenció: 14.651,60 euros

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

ACAPS-Federació d’Associacions catalanes 
amigues del poble Sahrauí

Subvenció: 1.859,44 euros

El Salvador
• Escola itinerant pel treball digne a El Salvador

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: 9.000,00 euros

• Programa anual del Centre de Solidaritat 
i Cooperació “la Peixateria” 2016

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró

Subvenció: 10.500,00 euros

• Colònies infantils sahrauís 2016

Solidaritat Sahrauí de Mataró

Subvenció: 4.400,00 euros

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

Grup de Cooperació Internacional de 
la Fundació Maresme

Subvenció: 30.545,81 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: 12.250,00 euros

Catalunya / Nicaragua
• Agenda Llatinoamericana 2017-
Projecte de campanya 2016

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Subvenció: 3.000,00 euros

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

Fundación Vicente Ferrer

Subvenció: 62.201,09 euros

• Programa d’activitats pel desenvolupament 
sostenible i d’autogestió del centre d’acollida 
de Koilankuntla

Associació Haribala

Subvenció: 18.497,20 euros

Guatemala
• Promoció de la capacitat d’incidència 
dels treballadors de la població indígena

Fundació Pau i Solidaritat

Subvenció: 2.000,00 euros

MATARÓ, CIUTAT OBERTA AL MÓN
Memòria 2016: www.mataro.cat/web/portal/ca/cooper_solidar/index.html

Grècia 
• Rescat i primera assistència als refugiats 
que arriben a l’illa de Lesbos

Acció Solidària i Logística

Subvenció: 18.240,14 euros

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

Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol

Subvenció: 42.040,00 euros

Lampedusa / Malta / Líbia
• Projecte Astral: Suport a les tasques de 
salvament marítim a la Mediterrània central

Proactiva Open Arms

Subvenció: 2.349,78 euros

Carib
• Resposta als efectes de l’huracà Matthew  
al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 5.000,00 euros

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

VOLS - Voluntariat Solidari

Subvenció: 22.178,00 euros

Equador
• Convocatòria emergència terratrèmol Equador - 
Fase de reconstrucció

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Subvenció: 6.000,00 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: 37.590,00 euros


