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LA PAERIA
SUBVENCIONA 42
PROJECTES DE
SENSIBILITZACIÓ
SOCIAL SOBRE LES
DESIGUALTATS I
CONTRA EL RACISME

L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de la
regidoria de Participació Ciutadana i
Cooperació, ha aprovat l’atorgament de
subvencions a 42 projectes destinats a la
sensibilització social sobre la solidaritat
en les relacions amb els països empobrits
i a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Els projectes aprovats dins la convocatòria
d’enguany han estat presentats per 39
ONGD de la ciutat i rebran una partida
global de 54.091 euros.
Per sectors d’activitat, el 22% dels
projectes són destinats a sensibilitzar els
ciutadans sobre la realitat que envolta

Presentació del projecte de sensibilització “Els conflictes armats en els països més pobres”.

les relacions entre els països rics i pobres;
el 17 %, a la participació i integració de
les persones immigrades; el 17 % a la
prevenció del racisme i la xenofòbia; el
10 % a la defensa dels drets humans; el
10 % a l’educació i formació; el 7 % al
comerç just; el 4 % a la mediació o

resolució de conflictes, i el 3 % a la
informació i documentació. La Paeria
destinarà enguany a projectes de
sensibilització i cooperació (vegeu
informació de sota) una partida
equivalent a l’1,14 % del pressupost
municipal.

AJUDES PER A 19
PAÏSOS DE
LLATINOAMÈRICA
I DE L’ÀFRICA

Dinou països, 10 de Llatinoamèrica i 9 de
l’Àfrica, rebran ajudes econòmiques de
l'Ajuntament de Lleida per mitjà dels
projectes de cooperació subvencionats
pel consistori lleidatà dins la convocatòria
d'ajuts per al període 2002-2003.
Concretament, la Paeria destinarà
664.118,37 euros a subvencionar 30
projectes de cooperació internacional que
es desenvoluparan en aquestes 19 nacions
i que han estat presentats per 28 ONGD
lleidatanes diferents.
Aquests ajuts són destinats a impulsar
projectes de cooperació en pobles i
col·lectius empobrits econòmicament i
socialment. Pel que fa a les característiques
dels programes objecte dels ajuts, un 22%
se centren en infraestructures socials i un
20% són projectes d'educació i formació.

Projecte educatiu i de creació d’aules “Save the children”, desenvolupat al Perú.

Els països africans que acolliran iniciatives
de cooperació són Algèria, Eritrea, Etiòpia,
Guinea Equatorial, Kènia, el Marroc,
Moçambic, Tanzània i el Togo. D’altra
banda, les nacions llatinoamericanes que
es beneficiaran dels projectes són
l’Argentina, Bolívia, Colòmbia, Cuba, el

Salvador, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, el
Pe r ú i l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a .
Cal remarcar que en el període comprès
entre 1995 i 2002 la Paeria ha subvencionat
143 projectes, el que comporta una partida
global de 3.655.755 euros.

LA PAERIA/gener 2003

