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Aquesta col·laboració ha derivat en un enfortiment de la Direcció Municipal de Gènere de
la localitat de Bolívia, la qual és responsable de treballar en la promoció d’igualtat i
d’oportunitats de 8.299 dones del municipi.
Els Ajuntaments valencians s’han convertit en aliats essencials en la cooperació
internacional al desenvolupament i en la posada en marxa als països del Sud de
projectes que, entre altres, tenen com a finalitat contribuir en la igualtat entre dones i
homes.
València, 25 de juny de 2020.- El Fons Valencià per la Solidaritat, junt amb el cofinançament
de la Diputació de València, ha finalitzat el projecte de cooperació internacional al
desenvolupament “Impulsant polítiques de gènere a San José de Chiquitos”. L’execució
d’aquest, que ha comptat amb la col·laboració de la contrapart CEPAD (Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible), s’ha desenvolupat al municipi de San José
de Chiquitos, població que compta amb un total de 16.599 habitants i és capital de la província
de Chiquitos, la qual se situa al Departament de Santa Cruz, zona preamazònica i tropical a
l’est de Bolívia
El projecte, que ha suposat una inversió total en aquesta última fase de 70.000 € i es va iniciar
en una primera fase en 2015, s’ha executat en un termini de 12 mesos, sent els objectius
principals el d’avançar en la construcció de la igualtat i l’equitat de gènere i fomentar la
participació ciutadana de les dones tant en l’àmbit institucional com associatiu. Aquestes
accions s’han dut a terme, fonamentalment, mitjançant l’enfortiment de la Direcció Municipal de
Gènere de la localitat, fent polítiques de millora de la salut sexual i reproductiva de les dones de
San José de Chiquitos i impulsant mesures per a la prevenció, la sensibilització social i el
suport en l’atenció a la dona que sofreix qualsevol classe de violència. D’aquestes
intervencions s’han beneficiat de manera directa 8.299 dones, que representen quasi un 50%
de la població, de les quals 9 de cada 10 han patit o pateixen violència de gènere.
En concret, s’ha apoderat la Direcció Municipal de Gènere de San José de Chiquitos i la Casa
d’Acolliment de la població per a oferir un millor servici d’igualtat, prevenció de violència de
gènere i d’apoderament de la dona cap a l’autonomia i la participació, dotant a les instal·lacions
d’equipament i incorporant més capital humà qualificat amb la contractació d’una psicòloga i
una treballadora social, creant així un equip multidisciplinari. Pel que fa a la millora de la salut
reproductiva i sexual de la dona, s’ha realitzat a l’hospital de la població una campanya de
prevenció del càncer uterí, dotant també al centre sanitari d’equip específic com ara un
colposcopi portàtil i de formació al respecte al personal mèdic. Per altra banda, s’ha treballat
en la prevenció de desigualtats i de violències masclistes des de l’educació, formant a 30
docents de la comunitat educativa de San José de Chiquitos. Respecte a la sensibilització s’ha
realitzat un concurs de teatre intercol·legial sobre la prevenció de la violència; la campanya “Un
tracte per un bon tracte” per promoure valors de respecte, afectivitat i tolerància; la difusió d’un
audiovisual i un decàleg contra la violència de gènere; i la realització d’activitats de foment de la
igualtat a la Setmana Nacional de la Dona Boliviana i al Dia Internacional contra la Violència
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Masclista.
Municipis valencians, promotors d’igualtat de gènere al Sud.
Els municipis i mancomunitats valencianes sòcies del Fons Valencià per la Solidaritat,
mitjançant l’acció de cooperació internacional al desenvolupament de l’organització, s’han
posicionat com entitats locals generadores de polítiques d’igualtat als països del Sud, on centra
la seua activitat el Fons. Durant l’exercici 2019 s’han executat, o estan en procés de
desenvolupament, un total de 3 projectes d’objectius propis cap a la igualtat: “Impulsant
polítiques de gènere a Sant José de Chiquitos” junt amb CEPAD (Centro para la Participación y
el Desarrollo Humano Sostenible) al municipi bolivià de Sant José de Chiquitos; “Enfortint
l’acció política de les dones” amb la col·laboració de Centro Juana Azurduy a la ciutat de Sucre,
Bolívia; i “Municipis per la igualtat i contra la violència de gènere”, a les poblacions d’Otavalo i
Rumiñáhui de l’Equador, amb la contrapart CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y
Acción de la Mujer). Per altra banda, tots els altres projectes del Fons, tant de cooperació
internacional al desenvolupament com d’educació al desenvolupament, tenen inclosos la
perspectiva de gènere com a element essencial d’aquests.
La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i
descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la
col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels
mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. Aquestes necessitats, de
manera directa o indirecta, sempre tenen la visió de les desigualtats entre dones i homes i la
violència masclista com a un problema global a erradicar de manera col·lectiva a través de la
cooperació i la solidaritat.
El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació internacional al
desenvolupament.
El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a
objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al
desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis
(ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb
122 entitats locals valencianes sòcies (113 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les
seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en
països en situacions d’emergència.
La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i
descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la
col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels
mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els
projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el
respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.
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