SOLIDARITAT ? PERQUÈ ?

POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ALS MUNICIPIS

Per una ciutadania més conscient, solidària i crítica, oberta al món i
preparada per lluitar pels grans reptes globals que afronta la nostra societat.
Per promoure una ciutadania global, per mitjà de coneixements, habilitats i
valors que contribueixin a:






Desenvolupar
complexos.

un pensament

crític sobre

els

problemes

globals

Impulsar la participació activa en la definició del nostre present i futur.
Entendre com en el món tot està interconnectat i com el context
global forma part de la vida quotidiana local.

CENTELLES SOLIDÀRIA
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2019
ANY 2019
1
2

3

Nom Projecte

Fortalecer el desarrollo de conocimientos de Estudiantes.
Projecte 3315 del Fons Català de Cooperació
Emergència: RESPOSTA D´EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE
LA TEMPESTA SEVERA A GÀMBIA: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ
Ajuda d´emergència-ajut humanitari
Projecte 3297 del Fons Català de Cooperació
Crisi Refugiats: SUPORT EMOCIONAL A POBLACIÓ SIRIANA
REFUGIADA A CAMPS INFORMALS DE LA VALL DE LA
BEKAA AL LÍBAN
PROJECTE 3295 del Fons Català de Cooperació

País

Aportació

Nicaragua

6.000 euros

Gàmbia

4.500 euros

Líban

4.500 euros

1. Fortalecer el desarrollo de conocimientos de Estudiantes. Nicaragua
Entitat:
Comunidades Eclesiales de Base, Estelí,
Nicaragua i Fons Català de Cooperació.
Objectiu:
Enfortiment
del
desenvolupament
de
coneixements d’estudiants acompanyant als
joves i adults becats a finalitzar els seus
estudis de batxillerat o tècnics.
Beneficiaris:
82 beques de secundària i 25 de tècniques
per a joves i adults tots camperols d’escassos
recursos econòmics de les comunitats rurals
de Santa Rosa, La Laguna , Venecia, La
Lima, El Rodeo, Mozonte y los Arados,
del Departement de Nueva Segovia.

El representant del
Fons Català participa
a l’acte de lliurament
de beques.

2. RESPOSTA D´EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE LA TEMPESTA SEVERA A GÀMBIA:
FASE DE RECONSTRUCCIÓ
Entitat: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Objectiu i beneficiaris:
•Millorar la qualitat de vida de 50 famílies
afectades per la tempesta de vent, a través de la
reconstrucció dels seus habitatges i la dotació
urgent d’aliments i teles
•Enfortir la resiliència i les estratègies de
mitigació a cinc comunitats afectades, a través de
la reforestació i la senyalització d’alerta precoç de
desastres
•Enfortir la capacitat del personal de WASDA en
matèria de gestió de riscos i desastres.

3. Crisi Refugiats: SUPORT EMOCIONAL A POBLACIÓ SIRIANA REFUGIADA A CAMPS
INFORMALS DE LA VALL DE LA BEKAA AL LÍBAN
Entitat: PALLASSOS SENSE FRONTERES
Objectiu:
Proporcionar suport emocional a la infància
refugiada i a les seves famílies oferint estones
d’alegria i joia, amb espectacles còmics de
pallassos i artistes de circ, que aportin missatges
constructius.
Beneficiaris:
23 espectacles de clown, màgia i circ per 5124
persones en col·laboració amb la Fundació
Kayani.

• Països participant a la Festa de la Solidaritat
• Països on s’ha destinat l’Ajuda al desenvolupament els anys 2019

