
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El projecte de l'entitat Amics del Nepal dóna suport a la formació d'alumnes que acaben primària.Image not found or type unknown

El projecte de l'entitat Amics del Nepal dóna suport a la formació d'alumnes que
acaben primària.

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

Dimarts 28 de novembre de 2017

Castellar destinarà aquest 2017 un total de 49.370 euros a finançar cinc projectes de
cooperació internacional al desenvolupament presentats per diferents entitats i
ONG. L’Ajuntament ha resolt la convocatòria de subvencions una vegada el Consell
de Cooperació va aprovar la valoració presentada en aquest òrgan de participació.

Així, l’Ajuntament ha atorgat ajuts a les propostes presentades per Amics del Nepal,
Entrepobles, la Lliga dels Drets dels Pobles, Codes-Cam i Castellar per Colòmbia.

Els projectes finançats

El municipi donarà suport a la Lliga dels Drets dels Pobles, amb el projecte que té
per objectiu la defensa de l’Amazònia, amb el projecte que du per títol “Units per
l’Amazònia: organitzats per la gestió de comunitats amazòniques productives”. La
proposta, que rebrà un total de 10.790 euros, està ubicada als districtes de
Yurimaguas i Balsa de Puerto del Perú. En aquestes zones, 35 comunitats
amazòniques duen a terme la gestió directa dels seus plans de desenvolupament
local en diverses àrees.

Una quantitat molt similar, 10.550 euros, rebrà el projecte d’Entrepobles localitzat
a Chiapas (Mèxic) per a l’enfortiment organitzatiu i formatiu de les comunitats
indígenes i les organitzacions socials. L’objectiu és incrementar les capacitats dels
pobles indígenes i empobrits per a l'exercici efectiu dels drets humans i l'impuls de
processos democràtics endògens des de la pràctica de l'equitat de gènere.

Un tercer projecte que també obtindrà finançament, en aquest cas 10.440 euros, és
el que va sol·licitar l’ONG Codes Cam, que té per objectiu contribuir al
manteniment i la formació a l’escola IMSHA, d’Éseka, al Camerun. Aquest projecte
és de continuïtat, ja que es presenta des de l’any 2001 i s’adreça a infants amb
sordesa que pertanyen a famílies rurals amb pocs recursos.

Així mateix, s’ha concedit subvenció municipal al projecte “Dona: diàspora i retorn:
Comissió de la veritat, memòria i reconciliació de les dones retornades de la
diàspora” que du a terme Castellar per Colòmbia, una proposta que rebrà 9.850
euros. La proposta es localitza a Bogotà i Medellín i sorgeix en el context actual
d'aplicació dels acords de pau en aquest país. L’objectiu és crear una comissió pilot
que aplegui 45 dones colombianes per tal de generar processos d’apoderament
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social i laboral.

La darrera proposta en què participarà enguany el municipi serà la de l’entitat
Amics del Nepal, amb un projecte jove que rebrà 7.740 euros. Aquesta nova entitat
ha presentat una proposta que pretén donar suport a la formació a alumnes que
acaben la primària per tal que continuïn el seus estudis i aquests es puguin vincular
al món laboral i a programes socials.

Projectes de sensibilització

Els imports aprovats se sumen als que s’han concedit a entitats sense afany de lucre,
AMPAS dels centres educatius que realitzen activitats de sensibilització al municipi.

L’AMPA de l’escola Emili Carles-Tolrà ha rebut una subvenció de 400 euros per la
seva col·laboració amb l’escola Imsha d’Eseka (Camerun) que rep una subvenció de
400 euros.

Una altra AMPA, la de l’escola Sant Esteve, compta amb una subvenció de 520
euros per la proposta de cooperació i solidaritat amb l’escola de Fior di Loto a
Pushkar (Índia).

Finalment, l’AMPA de l’escola Joan Blanquer ha rebut 490 euros per la proposta de
sensibilització i col·laboració amb l’orfenat de Bhimphedi (Nepal).
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