El Fons Valencià i la Diputació de Castelló signen un nou conveni de col·laboració per desenvolupar el pr

Castelló de la Plana, 29 de maig de 2019. La Diputació de Castelló i el Fons Valencià per la
Solidaritat han signat hui, 29 de maig de 2019, un conveni que reedita la col·laboració entre les
dues entitats amb motiu del projecte “Castelló per la Pau. Continuem apostant sostenibilitat II”.
L'acte ha tingut lloc a la Diputació Provincial, i en el mateix han participat representants de la
institució provincial, així com una delegació del Fons formada per la Presidenta de l'entitat i
Tinent C'Alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo; el Vocal de la Junta del Fons i Regidor
de Serveis Socials, Cooperació i Integració de Vila-real, Álvaro Escorihuela i el Gerent de
l'associació municipalista, Esteve Ordiñana.
En aquesta edició del projecte es treballarà a 6 municipis de la província de Castelló: Xilxes,
Almenara, La Vall d'Uixó, Nules, Burriana i Castelló de la Plana. A més, la Universitat Jaume I,
a través de la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau, col·laborarà en l'organització d'una
jornada que tractarà les conseqüències dels conflictes des d'una perspectiva de gènere.
Amb aquest projecte es tracta de conscienciar, informar i documentar la població dels municipis
castellonencs al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles, incidint en l'Objectiu
16 i relacionant-lo amb la Cultura de Pau mitjançant la visió positiva del conflicte com a eina de
transformació social.
Les activitats proposades pel Fons en aquest projecte són la presentació del documental
d'investigació “Els fils del tauler”, que parla sobre les causes i conseqüències que generen els
conflictes bèl·lics, seguit d'un espai per a la reflexió amb un cinema-fòrum que comptarà amb la
participació de protagonistes del documental i del públic assistent. En l'àmbit educatiu, utilitzant
com a element central el mateix documental, es realitzaran diversos tallers dirigits als alumnes
de Batxillerat dels diferents municipis i un seminari a la Universitat Jaume I dirigit a
representants polítics, tècnics i tècniques municipals, alumnat universitari i a la ciutadania en
general.
Tant per a la Diputada de Benestar Social, Elena Vicente-Ruiz, com per a la Presidenta del
Fons, Xelo Angulo, han manifestat que amb la firma d'aquest conveni de col·laboració
s'estrenyen i s'enforteixen les relacions de treball i de cooperació de les dues institucions, que
al llarg d'esta legislatura han fet possible donar a conèixer i treballar l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la constitueixen, als
municipis de la província de Castelló.
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