CONVOCATÒRIA AJUTS A PROJECTES COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
FIGUERES 2017
Aquest dimecres 24 de maig, s’ha portat a terme la reunió del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat amb la presència del regidor del Servei de Cooperació de
l’Ajuntament de Figueres, Sr. Francesc Cruanyes i les diferents entitats que
composen en Consell. Entre altres punts de l’ordre del dia, es va parlar de la
valoració dels projectes presentats a la Convocatòria de projectes de Cooperació i
Sensibilització 2017.
La Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques de Girona, com ve fent des
de fa uns anys, ha estat l’encarregat de preparar la preavaluació tècnica dels
projectes presentats a l’Ajuntament de Figueres, que és la base per la posterior
avaluació per part del Consell de Solidaritat de l’Ajuntament de Figueres.
Les valoracions dels projectes s’han realitzat de manera objectiva segons els
criteris de les “Bases reguladores per a la convocatòria i l’atorgament de les
subvencions de l’Ajuntament de Figueres per a projectes de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament i activitats de sensibilització”.
El pressupost destinat a projectes de cooperació ha estat de 112.000 €,que s’han
repartit entre les entitats i els projectes que es detallen seguidament:

Pel que fa als projectes de sensibilització, el total atorgat ha estat de 16.000 €,
repartits entre quatre projectes:

Pel que fa a una valoració general de la convocatòria, després de fer la valoració
tècnica de tots els projectes, destaquem que pel que fa als projectes de cooperació,
el 29% de les subvencions van a països de Centre i Sud Amèrica, mentre que el
71% del pressupost va dirigit a països de l’Africà subsahariana.
Destaquem molt positivament els projectes de sensibilització que s’han
presentat com a resultat del treball en xarxa de diferents entitats del Consell
Municipal de Cooperació, per tal de donar-se a conèixer a la ciutadania en general,
per facilitar un apropament entre la població i la tasca que fan les entitats de
cooperació, tot fent difusió dels valors de la solidaritat, cultura de pau i drets
humans entre la societat figuerenca i explicar la realitat dels països en
desenvolupament on aquestes entitats treballen. Pensem que és una línia molt
important a seguir, la del treball en xarxa entre les entitats de la ciutat de Figueres,
ja que potencia la sensibilització com a portantveus que som de les veus del Sud.

