CARTA DE SERVEIS

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I CULTURA DE PAU

Presentació
L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos directes a projectes de cooperació en els
països empobrits o que han estat víctimes de conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals.
El departament de Cooperació gestiona aquests recursos amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la
pobresa i afavorir un desenvolupament humà sostenible arreu del món, mitjançant el finançament de
projectes de cooperació al desenvolupament, de construcció de la pau, d’ajuda humanitària i de respecte
als Drets Humans.
Les polítiques de Cooperació que desenvolupa el departament van orientades en una doble direcció:
 Realitzant projectes en els països empobrits o que necessiten ajuda humanitària
 Realitzant accions de sensibilització a Martorell per donar a conèixer a la població les desigualtats

Què fem ?
 Financem projectes de cooperació al desenvolupament i de cultura de pau
 Realitzem i/o donem suport a campanyes d’ajuda humanitària
 Realitzem accions de sensibilització sobre la cooperació internacional, la construcció de la pau i els
respecte als Drets Humans i donem suport a les accions que organitzen les ONGD.
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Què oferim ?
 Finançament a projectes de cooperació al desenvolupament presentats per entitats locals de

cooperació o ONGD d’àmbit internacional
 Finançament de projectes i campanyes d’ajuda humanitària a zones que pateixen conflictes bèl·lics,





catàstrofes naturals o que acullen refugiats que fugen d’aquestes situacions
Finançament de projectes que fomenten la Cultura de Pau i el respecte als Drets Humans
Accions de sensibilització sobre Cooperació al Desenvolupament, construcció de la Pau, ajut
humanitari i respecte als Drets Humans
Material pedagògic, bibliografia i altres recursos relacionats amb la Cooperació, la Cultura de Pau i els
Drets Humans
Suport a les entitats de Cooperació de Martorell

A qui ens adrecem ?





Centres educatius
Altres departaments municipals
Entitats, col·lectius i ciutadania
Altres administracions públiques

El nostre compromís









Donar resposta a totes les demandes rebudes
Donar resposta a les demandes de l’àmbit en un termini inferior a una setmana
Posar a disposició dels centres educatius accions de sensibilització
Destinar, com a mínim, el 0,7% dels ingressos directes de l’Ajuntament de Martorell a projectes de
cooperació al desenvolupament, ajuda humanitària, construcció de la pau i foment dels drets humans
Oferir un servei de préstec de maletes pedagògiques i altres recursos relacionats amb la Cooperació
Fer un mínim de 4 accions de sensibilització adreçades a tota la ciutadania
Finançar els projectes de les entitats de cooperació locals
Formar part de la Comissió tècnica per als refugiats
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Contacte
Edifici El Círcol:
Pl. de la Vila 19.
De dilluns a dijous, de 9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h i divendres de 9.00 a 15.00h
Al telèfon: 93.775.00.50.- ext. 6210

Per correu electrònic a: participacio@martorell.cat

Compliment dels compromisos
Durant l’any 2017:
 S’han atès 17 consultes relacionades amb l’àmbit de la Cooperació
 S’han organitzat 6 actes de sensibilització per a la ciutadania (exposicions, xerrades, espectacles
familiars)
 S’ha donat suport a les accions de sensibilització i per recollir fons de les 4 entitats de cooperació
locals
 S’han cedit 12 llibres i recursos relacionats amb la Cooperació
 S’han finançat 5 projectes de cooperació internacional
 S’han finançat 5 campanyes d’ajut humanitari
 S’ha finançat un projecte de suport als refugiats (a través del conveni amb ACNUR)
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