Memòria
2015
Ajuntament de Palafrugell

Cooperació

Què fem?


Convocar i gestionar anualment les subvencions a projectes de cooperació
per a entitats solidàries amb registre a l’Ajuntament de Palafrugell



Coordinar les accions acordades a la Taula i/o de la mateixa regidoria



Estendre la sensibilització i divulgar els valors de la tolerància, la convivència, la solidaritat i la cooperació entre tota la ciutadania palafrugellenca independentment del seu origen, lluitar contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol
altra forma de discriminació



Promoure campanyes d'emergència per a l'ajuda humanitària



Cooperar directament amb municipis de països del Tercer Món i amb les organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat



Donar suport, fomentar i fer el seguiment de projectes de cooperació



Treballar per a la promoció de dinàmiques de cooperació i solidaritat a la ciutat, en el sentit de desenvolupar sentiments sensibles i actituds de solidaritat,
tolerància i respecte a totes les cultures i pobles del món, treballant per la
pau, els drets humans i la justícia social



Col·laborar en les relacions solidàries de Palafrugell amb ciutats de països
del tercer món, com a mecanismes per afavorir l'aproximació, el coneixement
i l'intercanvi cultural entre els pobles, aprofundir la democràcia l'autonomia
local i per tal de cooperar al seu desenvolupament



Seguiment dels agermanaments entre Palafrugell i les poblacions de Mirepoix (França), Sueca (País Valencià), Campillos i Pozo Alcón (Andalusia)

Ens podeu trobar a
Carrer Santa Margarida (Teatre Municipal de Palafrugell)

Horari d’atenció al públic
Dilluns a divendres de 9 a 15h

Responsable
polític

Vanesa Palacios
vpalacios@palafrugell.cat

Responsable
tècnic

M.José Merino

Personal
1 auxiliar
administratiu

Cooperació

01. Pressupost
DISTRIBUCIÓ
Pressupost total 2015

PERCENTATGE
100%

QUANTITAT
60.000,00

Difusió i publicitat

15%

9.000,00

Emergències

10%

6.000,00

Projectes ONG locals

65%

39.000,00

Projectes municipals

10%

6.000,00

01.01 Ajuts a projectes de cooperació 2015
La Junta de Govern Local del dia 12 de gener de 2015 ha aprovat l´obertura de la
convocatòria d´ajudes a projectes de solidaritat i cooperació per al 2015, 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 2015
Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió de 21 d’abril
ENTITAT

PROJECTE

PAÍS

SUBVENCIÓ

Unitat
Solidària

Àpat diari per a 3 escoles i
un institut a Huehuetenango

Guatemala

15.147,93

EXECUTAT I
JUSTIFICAT
X

Lembarki

Vacances en família 2015

Sàhara

3.975,00

X

Lembarki

Continuïtat suport infants
sahrauís acollits a
Palafrugell

Sàhara

2.002,00

X

Lembarki

La salut, un dret universal

Sàhara

4.300,00

X

Espais
Humans

3a fase de formació per a
tècnics aux en salut pública
i educació ambiental

Colòmbia

11.343,81

X

Espais

Empoderament

Cooperació

Humans

etnoeducatiu jper a docents Colòmbia
en el trapezi amazònic

6.950,00

X

El 50% dels projectes s’han executats han tingut incidència al africà. L’altre 50% han estat
projectes al continent americà
El projecte de Vacances en Pau va rebre una aportació complementària de 600 € per acabar
de cobrir els costos reals, ja que l’aprovació inicial es basa en una estimació prenent com a
referència les despeses originades a l’exercici anterior.
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

Campanya
d’emergència al
Nepal

Nepal

Creu Roja

3.000,00

Campanya
d’emergència l
Nepal

Nepal

Fons Català de
Cooperació

3.000,00

Diversos països
afectats

Fons Català de
Cooperació

3.000,00

Diversos països
afectats

Creu Roja

3.000,00

Sàhara

Acció Solidària amb el
Sàhara

3.000,00

Emergència per
les víctimes de
conflictes armats a
l’Àrea de la
Mediterrània
Campanya de
suport a la
població refugiada
Ajut emergència
refugiats sahrauís
inundacions 2015

Quantitat

Atès que les ajudes d’emergència s’aproven durant l’exercici, previ acord de la Taula
Municipal de Solidaritat i Cooperació, no existeix un període de justificació i depèn de les
característiques de l’actuació i del cronograma d’activitats i execució. En el moment de
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tancar aquesta memòria, s’ha rebut la justificació corresponent a l’emergència al Nepal,
corresponent a l’entitat Creu Roja.

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

PAÍS

No s’han subvencionat projectes amb
finançament obert del Fons Català de
Cooperació, a l’exercici 2015

SUBVENCIÓ

-

-

EXECUTAT I
JUSTIFICAT
-

01.04 Altres aportacions
PROJECTE
Quota de soci Fons Català de Cooperació

SUBVENCIÓ
1.100,00

Quota Amnistia Internacional

41,60

Aportació projecte Agenda Llatinoamericana Mundial

600,00

02. Descripció de les activitats
02.01 Activitats de difusió i sensibilització
Acccions d’ajuda al poble sahrauí
Amb motiu de les greus conseqüències derivades de les
inundacions als campaments de refugiats sahrauís, l’entitat
Lembarki va organitzar una recollida de roba i alimentació
amb la distribució de diferents contenidors. Una iniciativa que
tindrà continuïtat també durant el 2016 i que s’enviarà en les
diferents caravanes previstes als campaments.
Conferència sobre els projectes presentats pel Gramc Palafrugell
Oliver Style va oferir una interessant conferència sobre el els
projectes que l’entitat GRAMC ha presentat fins ara a les
convocatòries d’Ajudes al Desenvolupament, amb execució a
Colòmbia, en relació a les plaques fotovoltàiques instal·lades i
la seva repercusió a l’entorn social. La xerrada va tenir lloc a
la sala d’actes del Teatre Municipal el dia 6 de febrer.
Oliver Style és el representant de la contrapart ÍTACA.
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Recepció infants sahrauís a Palafrugell

El dia 16 de juliol va tenir lloc a la sala de Plens de
l’ajuntament, la recepció oficial dels 5 nens/nenes participants
al programa Vacances en Pau, presentat per l’entitat Lembarki
a la convocatòria d’ajuts 2015. Els infants, provinents
majoritàriament de la Daira de Bu Craa, passen l’estiu amb
diferents famílies palafrugelleques.

Sortida de la Caravana al Sàhara
Periòdicament es fan enviaments de material i aliments als
campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. Des de
Palafrugell l’entitat encarregada d’organitzar la recollida i el
transport és Lembarki. A la fotografia, el dia 20 de novembre,
la regidora de Cooperació acompanyada pel president i
membre de l’ONG local, referent dels projectes en aquella
zona i de l’agermanament vigent amb la Daira de Bu Craa.

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. Així mateix, s’ha contactat amb l’Associació
Llatina de Palafrugell, i es mostra disposada a col·laborar en
properes edicions de la presentació d’aquesta publicació.

03. 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.
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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).

03. Subvencions rebudes
Durant l’exercici 2015, el departament de Cooperació (Àrea de Benestar Social i Ciutadania),
no ha rebut subvencions externes.

04. Indicadors
Indicador
Projectes aprovats

2013
7

2014
5

2015
5

Import de les ajudes ONG
locals
Emergències

41.953,09

28.313,11

44.318,74

2

4

5

Import emergències

6.000,00

12.000,00

15.000,00

5

