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Reunió del Consell de Cooperació i Solidaritat

Es presenten els projectes de cooperació aprovats pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament

Dimarts 21 de juliol de 2009

El Consell municipal de Cooperació va presentar ahir al vespre els dos projectes que
enguany comptaran amb l’aportació econòmica del municipi a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest organisme ha donat llum verda a
les iniciatives d’Entrepobles i de la Lliga dels Drets del Pobles proposades des del
Consell i que rebran una suma total de 58.865 euros.

D’una banda, Castellar participarà per primera vegada d’un projecte d’Entrepobles
al Marroc, que du per nom “Reforç de l’empoderament de la dona rural i de la
societat civil local al Servei d’un desenvolupament integral i sinèrgic”. S’adreça a
agrupacions de dones productores de diferents pobles de la Comuna Rural d’Aïn
Beida (Chefchaouen), impulsores del teixit associatiu de la seva regió i
especialitzades en la comercialització de productes agrícoles. El projecte, al qual
s’hi destinaran 22.055 euros, consisteix a dotar aquest col·lectiu emprenedor de
competències i aptituds per al seu desenvolupament.

L’altra projecte aprovat pel Fons Català i que comptarà amb una subvenció de
36.810 euros del municipi és realitzat per la Lliga dels Drets dels Pobles al Perú. Es
tracta de la 3ª fase del “Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i
governabilitat de les comunitats natives amazòniques del districte de Yurimaguas,
Balsapuerto i Barranquita”. Castellar hi col·laborarà per tercer anys consecutiu, amb
la finalitat de contribuir al desenvolupament comunal de 59 pobles amazònics que
formen part de tres districtes que treballen de manera coordinada des de fa molts
anys.

A banda de donar a conèixer aquests dos projectes de cooperació, al Consell es va
informar també de l’adhesió del municipi a la Setmana del Desarmament que
impulsarà l’Organització de les Nacions Unides entre el 19 i el 24 d’octubre. Amb
aquest motiu, es duran a terme diverses activitats, com ara una exposició, una
projecció cinematogràfica i una conferència. 

Així mateix, el Consell també va acordar que el municipi s’adhereixi a la Marxa
Mundial per al Pau i la No Violència, que tindrà lloc entre el 2 d’octubre de 2009 i
el 2 de gener de 2010. La iniciativa, liderada per l’associació humanista Món sense
Guerres, compta amb el suport de l’organització internacional Alcaldes per la Pau,
de la qual en forma part el nostre municipi. Amb l’objectiu de crear consciència
sobre la pau i la no violència, el municipi se sumarà a diverses propostes com la
commemoració de l’aniversari del llançament de la bomba d’Hiroshima. En aquest
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sentit, l’Ajuntament ja va signar fa uns mesos el protocol d’Hiroshima-Nagasaki.
També es crearà una comissió de treball que prepararà diverses propostes
d’activitats sobre la Marxa.

A més, i a proposta de la Comunitat Bahá’í de Castellar del Vallès, el Consell de
Cooperació va acordar que el municipi aprovi una resolució, a través de la Junta de
Govern Local, de rebuig a la repressió que aquesta comunitat pateix a l’Iran.

Finalment, la Lliga dels Drets dels Pobles va donar a conèixer el contingut d’una
carta que s’enviarà a l’ambaixador rus a Espanya per demanar que la Federació
Russa investigui de forma imparcial la mort de la periodista Natalia Estemyrova. La
periodista va ser assassinada com a conseqüència de la seva tasca d’informació
sobre els abusos contra els drets humans a Txetxènia i a les regions del Caucas
Septentrional. La missiva, a la qual s’hi pot adherir la ciutadania fins avui mateix a
través de la pàgina web www.dretsdelspobles.org, també demana que la Federació
Russa protegeixi tots els defensors dels drets humans i especialment a tots aquells
que denunciïn violacions a les zones esmentades.
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