Més de 1000 persones es sensibilitzen amb el programa “Ser dona al Sud” del Fons Valencià.

Aquest programa de sensibilització ha donat a conéixer en 18 municipis valencians la
realitat de les dones d’Equador, acostant a la població valenciana testimonis en primera
persona de dones que treballen i lluiten pels seus drets i els de les seues comunitats i
municipis.
València, 12 de març de 2020.- “Ser dona al Sud 2020”, programa d’educació per al
desenvolupament del Fons Valencia per la Solidaritat, ha conclòs amb èxit de participació
arribant a sensibilitzar a més de 1000 persones de fins a 18 municipis de la Comunitat
Valenciana. La finalitat d’aquest programa ha estat donar a conéixer la realitat de les dones i la
lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del Sud. En concret, la
delegació d’aquesta setzena edició de “Ser dona al Sud” ha sigut originària d’Equador i ha estat
formada per Lilia Rodríguez, Presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de
la Mujer (CEPAM), José Luis Cevallos, Secretari Executiu del Consejo Cantonal de Protección
de Derechos del municipi de Rumiñahui (Equador), i Elsa Susana Cachimuel, Tècnica de
Formulació de Polítiques Públiques del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del
municipi d’Otavalo (Equador).
La veu de la delegació d’Equador ha arribat als municipis d’Alfafara, Benifaió, L’Alcúdia, Elx,
Ontinyent, Alcàsser, Xàtiva, La Llosa de Ranes, Alfarrasí, Otos, L’Olleria, València, Picanya,
Bocairent, Almussafes, Gandia i Els Poblets. Durant la visita a aquestes localitats s’han realitzat
diferents activitats destacant la conferència “Violència masclista en relacions de parella de
pobles indígenes en Otavalo (Equador)”, dirigida al públic en general, i amb la qual s’ha donat a
conéixer com s’expressa la violència contra les dones indígenes, els mecanismes comunitaris
de prevenció i sanció i les potencialitats de canvi des de la cultura; i el taller per a joves, que
s’ha realitzat a instituts, i que baix el títol “Enamorament i relacions tòxiques. Prevenció de
violència i canvi cultural en la joventut de Rumiñahui i Otavalo (Equador)” s’ha analitzat, des
d’un punt de vista vivencial, els comportaments violents en les primeres relacions i la
potencialitat de canvi des de les dones i homes joves. També han tingut importància els
encontres que s’han realitzat entre la delegació equatoriana i el personal tècnic dels
Ajuntaments valencians on s’han nodrit mútuament de coneixements en polítiques d’igualtat,
així com les recepcions polítiques que han servit tant per consolidar la sensibilització de les
entitats locals sòcies com per a posar en comú la problemàtica globalitzada de la discriminació
cap a la dona i de la violència masclista, així com el treball que s’està fent als municipis
valencians i equatorians per eradicar-ho.
“Ser dona al Sud” va nàixer el 2004 i, després de 16 edicions, s’ha consolidat en un programa
d’educació per al desenvolupament del Fons amb testimonis del Sud que han col·laborat en
projectes de cooperació internacional al desenvolupament, en el sector d’igualtat i enfortiment
institucional, junt amb el Fons Valencià. En la present edició, s’han incrementat les persones
valencianes sensibilitzades a través dels testimonis de la delegació equatoriana, la qual ha
executat conjuntament amb el Fons el projecte de cooperació internacional “Municipis per la
igualtat i contra la violència masclista”. Aquest projecte, realitzat amb la col·laboració de
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CEPAM i dels Governs municipals equatorians i la societat civil d’Otavalo i Rumiñahui, ha tingut
com a objectiu enfortir les capacitats tècniques en matèria d’igualtat de gènere dels Consejos
Cantonales de Protección de Derechos de Rumiñahui i Otavalao i sensibilitzar a la població
dels mateixos municipis.
El President del Fons Valencià i Regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorat de manera
positiva el desenvolupament d’aquesta edició de “Ser dona al Sud” indicant que “s’han
consolidat les relacions de col·laboració amb CEPAM i que, a més a més, ha servit no només
per sensibilitzar a la població valenciana sinó que també per transmetre’s coneixements en
matèria d’igualtat entre els municipis valencians i equatorians”. Per la seua banda, la
Presidenta de CEPAM, Lilia Rodríguez, coincideix amb Escorihuela en afirmar que “aquesta
gira de sensibilització per municipis valencians els ha servit per agafar idees i impuls per a
implementar millors polítiques d’igualtat des del municipalisme equatorià”. També, José Luís
Cevallos, Secretari Executiu del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, i
Elsa Susana Cachimuel, Tècnica de Formulació de Polítiques Públiques del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos del municipi d’Otavalo, coincideixen en l’acumulació de
coneixements en igualtat des de l’aplicació als municipis i expressen la seua intenció de
traslladar a les seues localitats, dins dels seus contexts, algunes accions d’igualtat que han
absorbit en aquest viatge.
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