17a reunió de la
TAULA DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT,
PAU I DRETS HUMANS - 10/07/2018

Ajuntament de Caldes de Montbui
Regidoria de Cooperació i Solidaritat

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de comptes de la Regidoria 2017 i 2018.
3. Ajuts a joves per participar en un voluntariat de
cooperació. Amb la intervenció d’Arnau Baulenas.
4. Vacances en Pau 2018. Recepció de les famílies.
5. Projectes que opten a la convocatòria 2018.
6. Torn obert.

ACTES I ELS DOCUMENTS DE LA TAULA DE
COOPERACIÓ, SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS

http://bit.ly/taulacoop

Comptes de la Regidoria de Cooperació 2017
Ajuts a joves per participar en activitats de voluntariat en cooperació (3.000,00 €):
• 11 Sol·licituds de persones joves de Caldes de Montbui
Convocatòria a projectes de cooperació al desenvolupament (50.000,00 €):
• Aïn Sebaâ: acompanyament de mares solteres i llus infants i reinserció laboral – 8.000,00 €
• STEM up! – 2.000,00 €
• Projecte Karang educació 2016: Suport a la formació i a la inserció laboral de joves en medi rural al
departament de Foundiounge – 17.000,00 €
• Projecte Ja’ab d’edició col·lectiva i foment de l’escriptura i la lectura a l’àrea maia – 4.000,00 €
• Reconstrucció de Bhimphedi, fase 2 – 19.000,00 €
Sàhara (3.724,42€):
• Vacances en Pau 2017 (2 famílies) – 1.101,42 €
• Quota Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) – 123,00 €
• Projecte LAONF 2 – 2.500,00 €
Emergència (11.000,00 €):
• Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit del FCCD – 11.000,00 €

Comptes de la Regidoria de Cooperació 2018
Ajuts a joves per participar en activitats de voluntariat en cooperació (4.300,00 €):
• 8 Sol·licituds de persones joves de Caldes de Montbui
Ciutats defensores de Drets Humans (3.500,00 €)
Convocatòria a projectes de cooperació al desenvolupament (50.000,00 €):
• Aïn Sebaâ: acompanyament de mares solteres i llus infants i reinserció laboral (2a part)
• Projecte Centre Catalunya-Mampatim al poble de Mampatim, regió de Kolda, Senegal
• Projecte WASH (Water, Sanitation and Hygiene) a l’Escola Tabingwa, població Lukunhu, Uganda
Sàhara (4.183,00€):
• Vacances en Pau 2018 (3 famílies) – 1.560,00 €
• Quota Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) – 123,00 €
• Manteniment del Laboratori i de la producció local de medicaments essencials als Campaments de
Refugiats Sahrauís a Tindouf – 2.500,00 €
Emergència (2.500,00 €):
• Resposta als efectes de l’erupció del Volcà Fuego a Guatemala: Fase de Reconstrucció – 2.500,00 €

Ajuts a joves per participar en activitats de
voluntariat en cooperació 2018
Dotació econòmica per a l’edició 2018 és de 4.300,00 €
• A data 9 de juliol de 2018 s’han rebut 8 sol·licituds de persones
joves de Caldes de Montbui que realitzen un voluntariat.

El Salvador: 1
Mexicali, Mèxic: 2
Senegal: 5

• Es demana una persona membre de TCSPDH per a valorar les
sol·licituds d’aquesta edició.

Intervenció d’ARNAU BAULENAS BARDIA, advocat i voluntari

Vacances en Pau 2018
Núm de famílies acollidores de Caldes de Montbui: 3
• Les despeses del viatge han estat 1.560 euros.
• Arribada dels infants 27/06/2018 i 02/07/2018.
• Rebuda oficial de les famílies per l’alcalde és dimecres 11/07/2018.
• Festa central es farà a Sabadell el dia 22 de juliol de 2018.
• Sortida dels infants 27/08/2018 i 02/09/2018.

Intervenció d’un membre de Caldes Solidària

Projectes que opten a la convocatòria 2018
• Projecte Aïn Sebaâ. Acompanyament de mares solteres i llurs
infants i inserció sociolaboral a Casablanca, Grand Casablanca, Marroc
d’Amics dels Infants del Marroc (IMA).
• Projecte Centre Catalunya-Mampatim al poble de Mampatim, regió
de Kolda, Senegal, de Caldes Solidària.
• Projecte WASH (Water, Sanitation and Hygiene) a l’Escola Tabingwa,
població Lukunhu, Uganda de Rotary Club Caldes de Montbui Cingles
de Bertí.
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