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Actualitat

El Consell de Cooperació acorda destinar el pressupost per a
emergències a la població Gaza i a la lluita contra l’Ebola

Dimecres 5 de novembre de 2014

Es destinaran 1.500 euros a cadascun d’aquests dos projectes

El Consell de Cooperació celebrat el passat 22 d’octubre va acordar la destinació
dels 3.000 euros  de reserva per a emergències d’aquest any 2014. Així,
l’ajuntament repartirà aquest import entre els projectes de Farmamundi d’atenció a
les necessitats bàsiques de la població desplaçada arrel de l’ofensiva militar d’Israel
a Gaza i el pla de contingència per a la prevenció de l’Ebola a diferents països.

En el cas de la primera proposta, els fons de l’Ajuntament de Castellar es destinaran
a la compra i distribució d’aliments i articles de primera necessitat, com ara
matalassos i mantes, a les àrees de Shejayeh, Beitlahia, Jabalia, Khan Younes, Gaza
i Rafah, en funció de l’accessibilitat. També s’hi enviaran aliments com llet infantil,
sucre, arròs, melmelada, mongetes enllaunades o tonyina, entre d’altres.

D’altra banda, els fons previstos per col·laborar amb la prevenció de l’Ebola
s’assignaran a l’hospital Sant Joan de Déu, que serà qui gestionarà aquesta
intervenció a través del subministrament de kits de material divers per lluitar contra
el virus. Així, aquests kits, queconsten de material de protecció i desinfeció,
productes per a la rehidratació, medicaments i instrumental mèdic i material de
diagnòstic, es faran arribar a hospitals situats en diferents països afectats pel brot de
l’Ebola, com ara Sierra Leona o Libèria.

Bases de cooperació per a la convocatòria de 2015

A més, en la darrera sessió del Consell de Cooperació també es va presentar la nova
proposta de bases de cooperació per al 2015. En concret, es va acordar obrir la
convocatòria dilluns 12 de gener de 2015 i mantenir-la oberta fins a mitjans del mes
de març.
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