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UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (U.G.T)

Aquest 2021 Mataró celebra la 24a. edició de la Nit de la Solidari-
tat, una vetllada que enguany vol posar l’accent en el dret a migració, 
refugi i asil amb perspectiva de gènere. Per fer-ho, és de rebut recor-
dar el compromís de la ciutat amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i, especialment amb els números 5 i 10 que fan 
referència a l’assoliment de la igualtat entre els gèneres i a la reducció 
de les desigualtats entre comunitats i països.

L’esclat de la pandèmia mundial causada per la Covid-19 ha fet 
créixer les vulnerabilitats socials. La necessitat d’establir mecanismes 
de control per pal·liar l’avenç del virus ha afectat de manera especial 
a les poblacions desplaçades, que han esdevingut víctimes directes de 
les mesures governamentals de control de la mobilitat i han vist així 
vulnerats els seus drets a la protecció internacional, al refugi i a l’asil.

Un col·lectiu important, del que poques vegades se’n parla, del flu-
xe migratori que arriba a Europa, és el de les  dones, freqüentment 
acompanyades de menors. Des d’una perspectiva interseccional, és 
a dir, que té en compte els diversos eixos de discriminació, aquestes 
dones es troben en situació de vulnerabilització múltiple. En primer 
lloc, pel simple fet de ser dones en una societat predominantment 
heteropatriarcal, i en segon lloc, per la seva situació de migrants. Totes 
aquestes característiques les converteixen, a més a més, en víctimes 
potencials del tràfic d’éssers humans.

Enguany tampoc es pot obviar la referència a la crisi humanitària 
i de refugiats generada pel retorn al poder del règim talibà a l’Afga-
nistan. Aprofito aquest espai per reivindicar una resposta clara de la 
comunitat internacional en la recerca de solucions que vetllin pel res-
pecte dels Drets Humans i garanteixin vies segures a les persones que 
cerquen refugi. De nou, les dones veuen els seus drets especialment 
vulnerats en aquest país i estan patint la seva anul·lació individual a 
través de la privació progressiva dels seus drets i llibertats individuals. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Mataró ja va posar de manifest el 
seu compromís amb aquesta causa mitjançant una Declaració Institu-
cional aprovada a la Junta de Portaveus del 6 de setembre del 2021.

Com membre de la xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans, 
Mataró té el compromís de mantenir i ampliar les polítiques públiques 
de suport a les persones defensores de drets humans, particularment 
pel que fa a col·lectius especialment vulnerabilitzats com les dones, 
els joves, les minories, les persones LGTBI, les persones desplaçades, 
migrants o desposseïdes.

L’impuls de la justícia global per part de la nostra ciutat es fa palès 
també amb les aportacions a diversos projectes de cooperació arreu 
del món, entre d’altres, destinats a la protecció de la infància, a la 
lluita contra la Covid-19 o al suport a les persones refugiades. Final-
ment i com cada any, és necessari posar de nou en valor l’intercanvi 
d’informació, el debat i la participació entre les entitats i organitza-
cions que té lloc al si del Consell Municipal de Solidaritat i Ciutadania 
Global, gràcies al qual Mataró compta amb polítiques públiques d’alta 
qualitat en matèria de drets humans i cooperació.

MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO 
Regidora delegada de Cooperació i Desenvolupament. 
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Catalunya-Llatinoamèrica

Agenda Llatinoamericana 2020 - 
Campanya 2019-2020

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial

Import aportació 3.000,00 euros

Marroc

Contribuir a millorar la protecció de la infància 
a Nador, especialment dels/de les menors no 
acompanyats/des i separats/des,en un 
context Covid-19 i Postcovid-19.     

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

Import aportació 3.330,00 euros

Gàmbia

Enfortiment de capacitats per a la gestió 
col·laborativa de lluita contra la Covid-19 a Gàmbia

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

Import aportació 3.330,00 euros

Mediterrànea

Assessorament, suport legal i acompanyament per 
la mobilització política cap a persones refugiades 
en situació irregular encallades a l’Illa de Lesbos.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Import aportació 8.000,00 euros

Catalunya

Jornades de Cooperació, Salut Mental i Cooperació

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Import aportació 1.300,00 euros

Mèxic

Joves de MUSA contribuint al benestar de 
les seves comunitats i generant un projecte 
d’autonomia econòmica

Fundació Grup Tercer Mon Mataró

Import aportació 47.973,00 euros

Catalunya-Llatinoamèrica

Ciutats Defensores dels Drets Humans 
Primavera 2020 - Reformulació

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

Import aportació 607,40 euros

Catalunya

Campanya de sensibilització sobre 
Las Maras a Centreamèrica

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

Import aportació 2.033,77 euros

Perú

Projecte d’ampliació per a la finalització de l’estructura 
de la institució educativa Giordani Liva

Associació d’Amics del Bisbe Godayol

Import aportació 23.500,00 euros

Grècia

Suport en temps de Covid-19 a la protecció dels 
Drets Humans per a les persones sol·licitants 
de protecció internacional atrapades a l’Illa grega 
de Lesbos.

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament + 

Import aportació 3.330,00 euros

Mataró

Programació anual del Centre de  
Solidaritat i Cooperació La Peixateria 2020.

Fundació Privada Grup Tercer Món a Mataró

Import aportació 10.500 euros


