L’Ajuntament
i la cooperació
internacional

Cooperació Directa

Projectes propis de l’ajuntament
7.350

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament (FCCD)
Proposant projectes o estudiant
el destí de l’aportació municipal

Emergències

5%
15%

147.000

147.000
60%

20%

Ajut humanitari urgent a països
empobrits, davant de catàstrofes
naturals, conflictes o guerres
22.050

Sensibilització local

Activitats d'educació en valors
solidaris a les escoles i activitats
de sensibilització obertes a la
població organitzades des del
Consell de Cooperació
29.400

Projectes locals

Proposats per alguna entitat
local o d’àmbit comarcal
88.200

Impulsem
els projectes
de les entitats

Institut
Severo Ochoa

Reforçament estructura
educativa

Escola Isidre Martí

Institut Formació
Padre Segundo Montes
Construcció aula
polivalent

Escola Utmar

Equipament àrea
de jocs infantil centre
educatiu

Comissió de
Solidaritat
La Mallola

Post-alfabetització de
comunitats indígenes
zona RAAS

Institut Joanot
Martorell

Continuació projecte
“Sembrando amor como
el maiz”

Fundación
Vicente Ferrer
Impulsant el dret
a l'educació
Construcció 6
escoles

Institut Joaquim Blume
Millorament de la
qualitat educativa

Fundación Juan Ciudad
Programa mèdic-assistencial
adreçat a nens d'educació
inicial i primària"

Parròquia Santa
Magdalena

Dones índigenes
"Tejer la historia para
emprender el futuro"

Fundació Josep
Comaposada

Formació i inserció
al mercat de treball per a
joves de Tetuan 2012-2016

Fundació Pau i
Solidaritat

Millora de les actuacions
del sindicat CUT VALLE
amb enfocament de gènere
i col·lectius de dones

Les entitats
també
hi participen

Centres educatius

Escola Isidre Martí
Escola UTMAR
Institut Joanot Martorell
Institut Joaquim Blume
Comissió de Solidaritat La Mallola
Institut Severo Ochoa

Partits polítics
CIU
ERC
EUiA
ICV
PP
PSC

Entitats d’àmbit
supramunicipal

Fundación Vicente Ferrer
Fundació Josep Comaposada
Fundació Pau i Solidaritat
Fundación Juan Ciudad

Altres entitats locals

Assemblea Local de la Creu Roja
Fundació Santa Magdalena
Grup de Solidaritat Ayllu
Parròquia Santa Magdalena

Col·laborem
amb altres
institucions
Projectes comuns de
sensibilització Catalunya
1.100 €

2.411 – Ampliació de l’espai físic i dels
serveis a la ciutadania de l’Alcaldia de
Villanueva, 1a fase
Nicaragua (Fundació Pau i Solidaritat)
4.475 €
2.198 - Movilització i propostes
sociosindicals per el treball digne
en el departament de Rivas
Nicaragua (Fundació Josep
Comaposada - Sindicalistes Solidaris)
4.475 €

22.050
Campanya d’emergència
en resposta als efectes
de l’huracà Sandy al seu
pas pel Carib
2.713 €

1.877 – Institut de formació integral
Padre Segundo Montes
El Salvador. (Escola Isidre Martí,
Ajuntament d’Esplugues)
9.000 €

Quota de socis de la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb
el poble sahrauí amb el poble sahrauí
287 €

Fons Català De Cooperació al Desenvolupament

Diputació de Barcelona

Greu crisi humanitària d’Haití arrel del terratrèmol.
Campanya d’emergència per el terratrèmol de Xile.
Emergència que va endegar davant les inundacions del Pakistan.
Adhesió i col·laboració en les Campanyes de recollida d’Ajut
Humanitari per al Poble Sahrauí.
Campanya d’emergència en resposta als efectes de l’Huracà Sandy.

Informem a la
ciutadania i la
fem participar

2008-09

517

2009-10

925

2010-11

1.105

2011-12

1.656

2012-13

2.118

Objectius
del Mil·leni

Pla director de
cooperació al
desenvolupament
2012-2015

Elaboració
del pla
Objectius
del pla

Es presenta el projecte al Consell
Municipal de Cooperació: 27/01/2011
Creació de la Comissió de Seguiment
del Pla – es reuneix 4 cops (20/10,
3 i 24/11/11 i 19/01/2012).
(entitats voluntàries integrants: Creu Roja,
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes
Solidaris, Fundación Vicente Ferrer, Escola
Isidre Martí, Escola Utmar, representant dels
Instituts Joanot Martorell, Joaquim Blume
i Severo Ochoa, Grups municipals ICV i PP
i EUiA).
Informació procés participatiu
al Consell: 26/01/12

Formar, sensibilitzar i
dinamitzar la ciutadania
i les entitats de la societat
civil del municipi al voltant
de la problemàtica global
del planeta, contribuint a
la consciència de formar
part d’un únic món.

A
Desenvolupar un programa municipal
de formació i sensibilització i promoure
una major implicació de la ciutadania.
Dissenyar i posar en marxa un programa
de formació i sensibilització dels joves i de
la ciutadania en general

Presentació document al Consell:
22/03/2012
Aprovació del Pla per part del Ple
de l’Ajuntament: 17/04/2012

D
Adequar els instruments
i estructures per fer
possible el Pla Director

Buscar nous instruments de participació i
definir una política de comunicació i difusió

Eixos
del pla
B
Donar suport a les entitats i
promoure un millor funcionament
del consell de cooperació.
Repensar la funció i composició dels
consell i millorar la seva organització
Estimular la participació activa de les
entitats en el consell i millorar la qualitat
de la cooperació que porten a terme

C
Consolidar la línia de cooperació
directa, amb la participació de les
entitats i la implicació dels actors
locals
A partir del projecte en curs a Marroc,
desplegar progressivament totes les
possibilitats d’implicació
de la societat civil i dels departaments
municipals.
Determinar el contingut i l’orientació
de la propera etapa de cooperació
directa amb més implicació dels
departaments i actors locals
Potenciar el treball en xarxa, així com
la transversalitat i la coherència dins
l’Ajuntament

