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Punt 2.8: ACCIONS DE COOPERACIÓ 2018 EN ELS TERRITORIS AGERMANATS
En el pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta de 2018 figura la partida
327.480000“COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I AGERMANAMENTS”, destinada a
cooperació internacional, per valor de 25.500’00 €.
Este import es destina a atendre la col·laboracióe econòmica que la Mancomunitat
destina en matèria de cooperació internacional, tant envers les entitats agermanades
(Mancomunitat del Rio Lempai el Cantón de Upala), com envers altres possibles
entitats destinatàries.
La Mancomunitat del Río Lempa ha sol·licitat una col·laboració econòmica per al
finançament d’inversions relatives al tractament de residus, amb una finalitat de
millorar l’entorn natural pròxim al naixement del Riu Lempa, en Guatemala (Olopa), si
bé la repercussió d’este projecte abastarà els tres països membres de la Mancomunitat
(Honduras, El Salvador y Guatemala), donat que el riu transcurrix pels 3 àmbits. Així
mateix s’ha sol·licitat una ajuda econòmica per a l’habilitació d’unes latrines i una
cuina rústica per als xiquets i xiquetes de l’espai escolar del poblat indígena chortí de
Tuticopote, en Olopa.
Per la seua banda, el Cantó d’Upala ha sol·licitat a la Mancomunitat de la Ribera Alta
una col·laboració econòmica per al finançament d’un servei de recolzament a nous
projectes productius promoguts per joves, fonamentalment en l’àmbit agrari i
respectuosos amb el medi ambient. Este servei ajudarà notablement a l’increment de
la qualitat de vida de la població del Cantó.
Atenent a l’interès dels projectes presentats, així com a la seua incidència en el
desenvolupament i sostenibilitat dels territoris es proposa la concessió de les següents
ajudes:
1.-Mancomunitat del Rio Lempa: Es proposa la concessió d’una subvenció de 11.000
euros: 9.000 euros per a la millora de l’entorn del naixement del riu lema i 2.000 euros
per a l’habilitació d’unes latrines i una cuina rústica per als xiquets i xiquetes de l’espai
escolar del poblat indígena chortí de Tuticopote, en Olopa.
2.-Cantó d’Upala: Es proposa la concessió d’una subvenció de 5.000 euros per al
finançament d'un projecte d'emprendedurisme de joves de la Comunitat de "El
Porvenir" .

