Ajuntament de Palafrugell

memòria 2014
Cooperació al Desenvolupament

Cultura

01. Pressupost
DISTRIBUCIÓ
Pressupost total 2014
Difusió i publicitat
Emergències
Projectes ONG locals
Projectes municipals

PERCENTATGE
15%
10%
65%
10%

QUANTITAT
60.000,00
9.000,00
6.000,00
39.000,00
6.000,00

01.01 Ajuts a projectes de cooperació 2014
La Junta de Govern Local del dia 20 de gener de 2014 ha aprovat l´obertura de la
convocatòria d´ajudes a projectes de solidaritat i cooperació per al 2014, amb efectes 1 de
gener, d´acord amb el reglament vigent en aquesta matèria. Data límit de presentació: 15/03
La presentació de projectes al registre d’entrada, es fa mitjançant instància específica on es
demana, a banda de les dades de l’entitat, diversos camps relacionats directament amb el
projecte, la qual cosa proporciona una visió general del mateix.
Projectes subvencionats a la convocatòria 2014
Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió de 7 de maig
ENTITAT

Àpat diari per a 3 escoles i 1 Guatemala
institut a Huehuetenango

10.285,11

EXECUTAT I
JUSTIFICAT
10.285,11

Lembarki

Vacances en Pau 2014

Sàhara

3.975,00

3.975,00

Lembarki

Continuïtat suport infants
sahrauís acollits a
Palafrugell

Sàhara

2.002,00

2.002,00

Lembarki

La salut, un dret universal

Sàhara

4.300,00

4.300,00

GRAMC

Centro de formación para
técnicos auxiliares en salud
pública

Colòmbia

7.751,14

7.751,14

Unitat
Solidària

PROJECTE

PAÍS

SUBVENCIÓ

El 36% dels projectes s’han executats han tingut incidència al africà, mentre que un 64%
han tingut lloc al continent americà.

Benestar Social (Cooperació)

Pel que fa a la distribució per sectors, els projectes se centren en la salut, la cultura de la
pau, l’alimentació i desenvolupament social.

01.02 Emergències humanitàries
Les entitats de referència són Creu Roja i el Fons Català de Cooperació, tot i que
puntualment, altres entitats de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, s’encarreguen
de gestionar també aquests projectes.
Emergència

País afectat

Entitat gestora

Quantitat

Projecte
sanitari
urgent al Territoris
Palestins
Ajut d’Emergència
als
camp.
de
refugiats sahrauís
Reforç
de
l’operació davant
el brot d’èbola
Ajut emergència
Terratrèmol

Palestina

Creu Roja

3.000,00

Sàhara

Lembarki

6.000,00

Sierra Leone

Creu Roja

6.000,00

Filipines (des.2013)

Creu Roja

3.000,00

01.03 Altres projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació
PROJECTE

PAÍS

SUBVENCIÓ

EXECUTAT I
JUSTIFICAT

No s’han subvencionat projectes del
Fons Català de Cooperació, a banda de
les aportacions de quota de soci.

01.04 Altres aportacions
PROJECTE
Quota de soci Fons Català de Cooperació

SUBVENCIÓ
1.100,00

Quota Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí

287,00

Quota Amnistia Internacional

41,60
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Benestar Social (Cooperació)

02. Descripció de les activitats
02.01 Activitats de difusió i sensibilització
Rebuda institucional als infants sahrauís
El dia 25 de gener, es va celebrar una jornada solidària amb
Filipines, per tal de recollir fons i ajudar a la reconstrucció
provocada pel terratrèmol, en especial a l’Escola Sait Mary de
Palo. Un col·lectiu palafrugellenc, amb família a la zona va
mobilitzar-se per tal d’organitzar aquesta activitat al Centre
Fraternal i que va comptar amb animació infantil i diverses
actuacions musicals.

Jornades de Cooperació al Desenvolupament i Defensa dels DDHH al Sàhara Occ.
Organitzat per l’entitat Lembarki amb el suport de la Taula de
Cooperació amb la projecció del documental de J.Lluís
Penades ‘Justicia sin guerra’, una interessant conferència a
càrrec de diferents activistes sahrauís i un concert també amb
veus sahrauís. L’acte va servir alhora, per presentar
l’agermanament entre l’Escola Pi Verd, de Palafrugell i l’escola
Um Draiga, de Bu Craa.

Jornades de Cooperació al Desenvolupament

Arcadi Oliveres, Joan Badia i Ramon Jané van oferir una
interessant conferència al Museu del Suro ‘El perquè de la
cooperació internacional en el context de crisi actual’.
L’endemà, durant tot el matí, hi va haver un mercat de
productes de comerç just, a càrrec de les entitats membres de
la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Solidaritat amb Càritas
L’Ajuntament de Palafrugell, a través de la Taula Municipal de
Solidaritat i Cooperació va col·laborar amb l’acte de recaptació
de fons a favor de l’entitat Càritas, que va tenir lloc a
l’establiment Espai Fòrum i que va organitzar Amics de l’Oci la
Petanca i l’Esport. L’acte va consistir en actuacions musicals,
recitals de poesia i havaneres.
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Benestar Social (Cooperació)

Difusió de l’Agenda Llatinoamericana
S’ha col·laborat amb la campanya amb la compra
d’exemplars d’aquesta publicació, així com de diversos
calendaris i mapes de Peters, que s’han distribuït entre les
diferents escoles i instituts de la població, a més de les àrees
municipals de l’Ajuntament.

Informació i comunicació
Reunions de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació
Enguany, s’han convocat 3 reunions ordinàries amb les entitats membres de la Taula
Municipal de Solidaritat i Cooperació, per tal de tractar els temes d’actualitat i fer el
seguiment dels projectes subvencionats i en execució, així com de les previsions de futur.
Les reunions han tingut lloc a la sala d’actes del TMP-Teatre Municipal els dies 8 d’abril, 16
d’octubre, i 10 de desembre.

06. Col·laboracions i convenis
Conveni de col·laboració entre el CDI-Centro de Desarrollo Infantil San Carlos Lempa i
l’Escola d’Educació Infantil Belluguets.
Quota de soci del Fons Català de Cooperació.
Conveni d’agermanament amb la Daira de Bu Craa, als campaments de refugiats
sahrauís.
Quota de soci de la CCASPS, Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el
Poble Sahrauí (en procés de gestió a través del Fons Català de Cooperació).

07. Subvencions rebudes
Durant l’exercici 2014, el departament de Cooperació (Àrea de Benestar Social i Ciutadania),
no ha rebut subvencions externes.

08. Difusió
Destinen 39.000 euros a projectes d’entitats solidàries. Diari de Girona, 25/01/13.
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Palafrugell fa una recepció als infants sahrauís acollits. Diari de Girona, 27/07/13.
La Mone somriu discreta entre els seus. Diari de Girona, 16/12/13.

09. Indicadors de gestió municipal
Indicador
Projectes aprovats
Import de les ajudes
ONG locals
Emergències
Import emergències

2012
6
41.998,00

2013
7
41.953,09

2014
5
28.313,11

3
9.000,00

2
6.000,00

4
12.000,00
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