Suma d’esforços per a un major lideratge polític de les dones als països del Sud

El Fons Valencià per la Solidaritat i la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica signen a Barxeta un conveni per a col•laborar a
Bolívia, l’Equador i el Salvador en l’augment de l’incidència política de les dones com a
eina de democratització

Barxeta, 9 de desembre de 2020.- El Fons Valencià per la Solidaritat i la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana
han signat hui, al municipi de Barxeta, un conveni per a desenvolupar el projecte de cooperació
internacional al desenvolupament “Creant cercles d’aprenentatge amb dones líders des de
l’empoderament de representacions polítiques” a Bolívia, l’Equador i el Salvador, el qual
s’executarà amb la col•laboració de l’ONGD boliviana Centro Juana Azurday. Aquesta ONGD,
contribueix des de fa més de tres dècades, a l’empoderament polític, cultural, econòmic i social
de dones i joves de municipis dels països del Sud, avançant cap a la despatriarcalització. A
l’acte de la signatura del conveni, han participat Rosa Pérez, Consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana; Xelo Angulo,
Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat
Valenciana; Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià per la Solidaritat i Regidor de
Benestar Social de l’Ajuntament de Vila-real; Vicent Mahíques, Alcalde de Barxeta i Tresorer
del Fons Valencià; Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Canals; Ramón Vidal, Secretari del Fons i Alcalde de l’Olleria; Ferran Lloret,
Vocal del Fons i Tinent d’Alcalde de Pedreguer; Vicent Marrades, Vocal del Fons i Alcalde de
Corbera; Rafael Mateu, Vocal del Fons i Alcalde d’Estivella; Raquel Caballero, Vocal del Fons i
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva; Pere Revert, Alcalde del Genovés; Salvador
Revert, Alcalde de Lloc Nou d’en Fenollet; i diversos regidors i regidores de l’Ajuntament de
Barxeta.

Els objectius del projecte, motiu de la signatura del conveni entre el Fons i la Conselleria, són
seguir cooperant amb la consecució de la missió del Centre Juana Azurday, tal com s’està
realitzant des de 2017, i desenvolupar línies d’actuació per a elaborar una agenda política de
les dones de l’Equador, Bolívia, El Salvador i la Comunitat Valenciana, mitjançant un treball en
xarxa internacional de dones, consensuada i legitimada per a la promoció del dret de les dones
a la participació política. En concret, a Bolívia, però amb major incidència sobre municipis del
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Departament de Chuquisaca, ubicat al centre-sud del país del Sud, es desenvoluparan accions
per a enfortir capacitats de dones que són representants polítiques i líders d’organitzacions
socials, a través d’una Escola de Formació Política; i s’enfortirà la gestió interna
d’organitzacions socials i l’establiment d’aliances estratègiques per a ficar en el debat públic la
realitat de l’exercici del dret a la participació política de les dones, amb el suport d’un
acompanyament i assistència tècnica i l’enfortiment de les capacitats. El projecte també
realitzarà un intercanvi d’experiències sobre les bones pràctiques i l’anàlisi de la realitat de la
participació política de les dones en cada context geopolític amb un Encontre Internacional de
representats polítiques dels 4 països participants.

La població que es beneficiarà directament amb el projecte “Creant cercles d’aprenentatge amb
dones líders des de l’empoderament de representacions polítiques”, el qual tindrà un termini
d’execució de 12 mesos i una inversió total de 187.511,11 € (80% provinents de la Generalitat,
14,4% del Fons i 5,6% de l’ONGD), serà d’un total de 146 dones líders i dones d’organitzacions
socials de tots els països involucrats, i indirectament es beneficiaran al voltant de 1.000
persones de l’entorn d’aquestes dones.

Durant la signatura del conveni, la Consellera Rosa Pérez ha destacat que “el foment del dret a
la participació i a la governança democràtica amb una visió de gènere és una prioritat del
Consell, perquè afavoreix una vertadera emancipació de les dones arreu del món”.
Per la seua banda, la Directora General Xelo Angulo ha assenyalat
“la implicació del món municipal en la cooperació internacional exerceix un paper fonamental
que secundem des de la Generalitat, perquè la crisi sanitària ens ha ensenyat que només units
i treballant de manera coordinada serem capaços de superar els desafiaments als quals ens
enfrontem com a humanitat”
. El President del Fons, Álvaro Escorihuela ha valorat la signatura del conveni com a
“transcendental per a democratitzar els lideratges polítics i socials dels països del sud amb
actuacions que integren a les dones en la transformació dels seus territoris”
, i l’Alcalde de Barxeta i Tresorer del Fons, Vicent Mahíques, ha transmès “
el caràcter solidari de les entitats locals valencianes i l’elevada incidència que té una
cooperació municipalista i descentralitzada”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació
internacional al desenvolupament

2/4

Suma d’esforços per a un major lideratge polític de les dones als països del Sud

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
124 entitats locals valencianes sòcies (115 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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