Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

L'Ajuntament signa un conveni de
cooperació amb el municipi peruà d'Ate
L'ajuntament de Cassà de la Selva ha signat amb el poble d'Ate (prop de Lima,
Perú) i l'entitat Espiral, un conveni mitjançant el qual el nostre poble aportarà
14.000 euros en suport de tasques de protecció a la infància en el municpi
sudamericà.
El conveni, que es va formalitzar en un
acte celebrat a la sala de plens de l'ajuntament cassanenc el passat 5 de desembre s'inclou en ell programa Urbal promogut per l'àrea de benestar social del nostre municipi.
Entre altres coses, el conveni diu:
"L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA
SELVA coordina un projecte del Programa URBAL denominat “Intercanvi d’experiències entre ciutats sobre infància en
risc” (P7-R5-00) del qual és sòcia la Municipalitat d’Ate. I és en aquest marc que
ha conegut les necessitats de diferents
col.lectius d’aquesta població sòcia, del
Perú.
LA MUNICIPALITAT D’ATE ha explicat
en les diferents reunions mantingudes en
el marc del projecte esmentat les nombroses necessitats existents en els diferents “asentamientos humanos” que hi ha
en el seu territori. I ha identificat com a
població en risc el col.lectiu de nens i joves, per la seva extrema pobresa.
Per la seva banda, Espiral Entitat de
Serveis, és una associació que té com a
objectius prioritaris, segons consta en els
seus estatuts, el foment de la cooperació
i la solidaritat per al desenvolupament en
l’àmbit transnacional. I és en aquest marc
que va signar un conveni de col.laboració
amb el municipi d’Ate (annex I) i es va fer
responsable de cercar recursos i ajuts
de qualsevol mena per a respondre a les

El representant del municipi d'Ate, William Moreno, l'alcalde de Cassà, Antoni
Baulida, i la portaveu d'Espiral, signen el conveni de col·laboració.
necessitats urgents de la població d’Ate.
Per tot això, les parts convenen la formalització d’aquest conveni d’acord amb
les següents CLÀUSULES:
1. Que l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, fruit de la seva voluntat de
contribuir al desenvolupament de les
persones i dels pobles, té creada una
partida pressupostària dedicada a l’ajut
solidari. Assabentat de les necessitats
dels col.lectius de ciutadans del municipi
d’Ate, col.laborador en el projecte del Programa URBAL, aporta la quantitat de
14.000 euros destinada a col.laborar en
el finançament d’un projecte (annex 2)
d’intervenció en la comunitat d’Ate.
2. Que la Municipalitat d’Ate, compro-

mesa en el treball de lluitar contra la pobresa i exclusió social, ha desenvolupat
diversos projectes amb el benentès que
només els pot aplicar amb la generosa
col.laboració solidària . Entre aquests projectes destaquen els dirigits a la població
infantil/juvenil en els àmbits socials i de
salut.
3. Que ESPIRAL ENTITAT DE SERVEIS farà d’intermediària d’aquesta col·laboració al desenvolupament, i assumirà la responsabilitat de fer el seguiment
d’aquesta donació i es compromet a donar una completa informació al municipi
de Cassà dels resultats i l’impacte que ha
tingut l'esmentada col.laboració econòmica ".
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