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Un dels projectes finançats és el de Codes Cam, que té per objectiu contribuir al
manteniment i la formació a l’escola d’alumnes amb sordesa IMSHA, d’Éseka, al
Camerun.

Castellar del Vallès destinarà enguany prop de 50.000 euros a
finançar projectes de cooperació al desenvolupament

Divendres 15 de juliol de 2016

Castellar destinarà aquest 2016 un total de 49.400 euros a finançar cinc projectes de
cooperació internacional al desenvolupament presentats per diferents entitats i
ONG. L’Ajuntament ha donat a conèixer la resolució de la convocatòria de
subvencions una vegada el Consell de Cooperació va aprovar la valoració duta a
terme per la comissió permanent d’aquest òrgan de participació.

Així, l’Ajuntament ha atorgat ajuts a les propostes presentades per Codes-Cam,
Castellar x Colòmbia, Unomasuno+, Entrepobles i La Lliga dels Drets dels Pobles.

Els projectes finançats

El municipi donarà suport a l’ONG Entrepobles, amb el projecte localitzat a
municipis de deu departaments de Nicaragua (Managua, Masaya, Estelí, Nueva
Segovia, Matagalpa, León, Chinandega, RAAS, RAAN i Chontales) en defensa dels
drets de les dones que porta per títol “Ejerciendo ciudadanía, defendiendo los
derechos de las mujeres”. El projecte rebrà un total de 10.992 euros.

La mateixa quantitat, 10.992 euros, rebrà el projecte de la Lliga dels Drets dels
Pobles que té per objectiu la defensa de l’Amazònia a través de “comunitats
productives”, amb enfocament de sostenibilitat i gènere en el marc de la
corresponsabilitat global. En concret, aquest projecte es localitza als districtes de
Yurimaguas i Balsapuerto (Loreto), província de l’Alt Amazones.

Un tercer projecte que també obtindrà finançament, en aquest cas 10.650,37 euros,
és el que va sol·licitar l’ONG Codes Cam, que té per objectiu contribuir al
manteniment i la formació a l’escola d’alumnes amb sordesa IMSHA, d’Éseka, al
Camerun.

Així mateix, s’ha concedit subvenció municipal a la segona fase del projecte
“Trabajando Ando” que du a terme Castellar x Colòmbia a Barrancabermeja,
Santander (Colòmbia), una proposta que rebrà 9.682 euros.

La darrera proposta en què participarà enguany el municipi serà la de l’entitat
Unomasuno+ a Gàmbia i que du per títol “Proyecto de ampliación del health center
de Touba Kolong y construcción de un ala de maternidad". Aquesta proposta, que es
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troba en fase 2.2, rebrà 7.382 euros de les arques municipals.

Subvencions de l’àmbit de sensibilització per a entitats sense afany de lucre a
persones físiques que realitzen activitats a Castellar del Vallès

Els imports donats a conèixer durant la darrera trobada del Consell de Cooperació se
sumen als que es van concedir al mes d’abril a entitats sense afany de lucre o
persones físiques que realitzen activitats de sensibilització al municipi.

En aquest sentit, l’Ajuntament va resoldre l’atorgament de 1.000 euros a l’AMPA
de l’Escola Sant Esteve per al projecte de sensibilització amb la Fundació Fior di
Loto, a Pushkar, Índia, que des del 2008 pretén col·laborar en la millora de les
condicions i de la qualitat de l’educació de les nenes d’aquesta part del país.

La segona subvenció concedida en aquest àmbit, de 400 euros, va ser per al projecte
de l’AMPA de l’Escola Emili Carles-Tolrà que promou el desenvolupament
d’activitats de sensibilització envers la realitat dels infants, professorat i famílies de
l’escola IMSHA d’Eséka, Camerun. L’associació de mares i pares promou aquest
projecte des del curs 2001-2002.
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