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La Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau és l’instrument de 
l’Ajuntament d’Alcoi en l’aplicació de les polítiques d’atenció i realització 
d’accions en matèria d’immigració, cooperació internacional, promoció de la 
solidaritat, de la pau, etc.  

 
Des d’aquesta regidoria es presten serveis d’intermediació, informació i 

assessorament als nouvinguts per a facilitar el seu accés a les distintes àrees 
d'ocupació, educació, salut, infància i estrangeria, es fomenta la participació i 
convivència entre la població local i immigrant i es promou l'accés als diferents 
recursos, treballant de forma coordinada amb l'Equip de Benestar Social i amb 
altres entitats. És necessari destacar que des d’aquesta regidoria es coordina 
l’Agència AMICS, servei d’atenció a la població immigrant on es presten una 
sèrie de serveis i es realitzen activitats formatives i de capacitació per part de 
l’entitat Creu Roja, gestora del projecte mitjançant un conveni de col·laboració 
entre ambdues entitats. 

 
Per a aquestes activitats la regidoria disposa de la partida “Programa de 

sensibilització”, que en 2014 estarà dotat de 7.200 euros. El seu objectiu és 
promoure i organitzar activitats en matèria de cooperació, pau i no violència, 
col·laborar amb les entitats d’immigrants i realitzar part del manteniment de 
l’Agència AMICS. 

 
Enguany, un any més, és important per aquesta regidoria promoure la 

participació ciutadana i la col·laboració entre les entitats de l’àmbit social, sobre 
tot en el marc del Consell de Benestar Social. Per a això, s’organitzarà una 
nova edició de la Trobada Solidària, fita simbòlica que reuneix en un mateix dia 
i lloc a totes les entitats per donar a conèixer el seu treball i fomentar el 
coneixement de les lluites dels col·lectius més desafavorits.  

 
Des d’aquesta regidoria també es col·labora estretament en el 

finançament del projecte de cooperació internacional de l’Hospital El Carmelo 
de Moçambic. Es tracta d’un centre situat a la zona rural de Chokwe que 
mensualment realitzava 2.200 consultes externes i comptava amb 115 llits 
d’hospitalització per a malalts de SIDA, tuberculosi i lepra i que amb les pluges 
intenses de finals de gener ha quedat pràcticament destruït. És per això, que 
enguany s’han assignat 20.000 euros de subvenció al centre i es té com a 
objectiu continuar realitzant activitats per donar a conèixer la greu situació en 
què es troba l’hospital. 

 
En aquest mateix sentit, va a impulsar-se un projecte de cooperació 

internacional per fer arribar material esportiu a dos països en conflicte com són 
Palestina i Sàhara. Aquesta és una iniciativa coordinada per les regidories 
d’Esports i Cooperació, que s’obri a totes les entitats esportives amb l’objecte 
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de fer-los partícips en l’arreplegada de materials. En aquest sentit, enguany es 
tornarà a col·laborar amb el poble saharaui a través de l’associació Dajla. 
 

Per tot això, les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost del 
2014 venen a reforçar les accions en aquesta matèria: 

 
• Dinamització de les associacions d’immigrants i col·lectius vulnerables 

donant suport a les seues activitats. 
 
• Promoció de les activitats de les entitats vinculades al Consell del 

Benestar Social. 
 

• Suport als projectes de cooperació internacional (Hospital El Carmelo). 
 

• Suport a entitats que realitzen tasques de cooperació internacional altres 
zones del planeta com Sàhara, Palestina, etc. 

 
• Promoció de la recuperació de la memòria històrica i promoció de la 

cultura de pau i no violència. 


