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El Consell de Cooperació aprova
ajudes urgents per a Haití i Cuba
Els huracans del passat estiu han causat víctimes mortals i molts danys materials
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, presidit pel tinent d’alcalde José Conde, s’ha
reunit en sessió extraordinària
amb l’objectiu d’aprovar dues
subvencions per a projectes
d’ajuda d’emergència a Cuba i
Haití i per a altres projectes de
cooperació, per un import total
de 60.000 euros.
El Consell ha analitzat la
situació humanitària actual dels
dos països caribenys després
del pas de dos forts huracans en
els darrers mesos. Així, les ajudes
econòmiques amb destinació a
Haití, de 10.000 euros, pretenen dinamitzar equips d’emergències a
par tir d’un projecte elaborat per
l’Assemblea Local de la Creu Roja.
Haití és un dels països més pobres
del món.
Pel que fa a Cuba, les ajudes
van dirigides a la reconstrucció i
adequació tècnica de l’Hospital Pediàtric de l’Havana, i a l’arranjament
d’espai urbans.
“Nosaltres estem agermanats
amb Centre-Havana i hi destinem
una quantitat per poder ajudar-los.
A més, hi ha dues entitats de la ciutat que també estan fent cooperació
amb Cuba i Haití, com són la UGT i
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Els integrants del Consell de Cooperació durant l’última reunió

la Creu Roja”, ha dit el tinent d’alcalde de Mobilitat i Cooperació, José
Conde. Aquestes entitats també rebran una subvenció perquè puguin
fer ajuts a aquells països. Principal-

ment requereixen medicaments.
“Així, entre els uns i els altres,
intentarem ajudar aquestes ciutats
que estan en aquests moments en
una situació delicada”, ha explicat

Conde. El Consell també va tractar
altres projectes de cooperació amb
els municipis de Xauen (Marroc), Borj
Hamoud (Líban) i alguns de l’Amèrica Central. # m . solé
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Pla Estratègic
Internacional
El Ple municipal del mes
d’octubre va aprovar el Pla
Estratègic de Cooperació
Internacional que, segons
va explicar el tinent d’al
calde de Mobilitat i Coo
peració, José Conde, “és
un pla important perquè
no sols té una bona decla
ració de principis sinó perquè també defineix les polítiques concretes unides
als Objectius del Mil·len
ni”. Com a instrument d’ajuda s’elaborarà el pla de
sensibilització L’H pels
drets humans.
Conde va explicar les
directrius del pla en el repartiment de la partida
del 0,7% que l’Ajuntament
destina a cooperació. “El
65% d’aquesta quantitat
anirà a cooperació direc
ta, i a cooperació indirec
ta, el 50%”, va manifestar
José Conde.
Del 35% que queda,
el 10% s’utilitzarà per a
l’ajuda humanitària i el
25% per a la sensibilitza
ció a la ciutat”, va assenya
lar el tinent d’alcalde, que
va afegir que “l’objectiu final d’aquest pla és la lluita contra la pobresa i la
cooperació per al desen
volupament”.



