30/10/2015 - El Fons Valencià rep la visita del seu soci local bolivià CEPAD.

Rubens Barbey, President del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible
(CEPAD), ha visitat al llarg d’esta setmana diferents municipis socis del Fons Valencià per la
Solidaritat, realitzant un important nombre d’activitats.

CEPAD és una organització sense ànim de lucre, amb seu a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia),
que té com a objectiu prestar assistència i assessorament als actors públics, privats i de la
societat civil boliviana en general.

El Fons Valencià per la Solidaritat i el CEPAD estan impulsant conjuntament el projecte
“Creació de l’oficina de la dona San José de Chiquitos (Bolívia)”, que té com a objectiu impulsar
mesures i accions per avançar en la construcció de la igualtat, l’equitat de gènere i la ciutadania
plena de les dones al municipi de San José de Chiquitos. Este projecte contempla la creació
d’una Oficina Municipal de la Dona, la realització del I Pla Municipal de Gènere en el municipi, i
la realització d’accions que promouen la igualtat, equitat de gènere i ciutadania plena de les
dones al municipi de San José.

El President de CEPAD ha estat del 26 al 29 d’octubre en terres valencianes i de la seua
agenda destaquem: el seguiment de l’execució del projecte de posada en marxa de l’oficina de
la dona a San José de Chiquitos; la valoració de les assistències tècniques del programa
“Experts Municipals Voluntaris-IV Edició”, coordinades per CEPAD i desenvolupades als
municipis de San José de Chiquitos i Concepción; l’entrevista de Rubens Barbery amb la
Presidenta, Vicepresident i Tresorera del Fons; així com la participació del màxim responsable
de CEPAD en diferents entrevistes en mitjans de comunicació de Xàtiva i Canals.

Finalment el President de CEPAD va participar en la jornada de treball: “Diàlegs per la igualtat
entre Bolívia i la Comunitat Valenciana”, realitzada a Catarroja i que va comptar amb les
ponències del mateix Barbery, la qual portava per títol “La situació de la dona a Bolívia, el cas
Chiquitano”; la presentació del Programa “Experts Municipals Voluntaris” i de la participació en
el mateix de Pamela Sebastià, Treballadora social en el Servei d’Atenció Integral de la Dona de
l’Ajuntament de Burjassot, la qual va parlar de la seua experiència en l’Elaboració d’un Pla
Municipal de Gènere per al municipi de San José de Chiquitos; i finalment la realització d’una
taula d’experiències que portava per títol “El gènere als municipis valencians versus els
municipis chiquitanos” i en la qual van participar tècniques municipals de l’Àrea d’Igualtat dels
Ajuntaments de Burjassot, Picassent i Quart de Poblet, a més del President de CEPAD. Va
tancar la jornada la Regidora de Benestar Social i l’Alcalde de Catarroja.
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L’activitat del President de CEPAD va finalitzar ahir amb la reunió de treball amb els
responsables de l’ONGD de Sagunt “La Tenda de Tot el Món”, dedicada al comerç just, i que
està arrelada a la comarca del Camp de Morvedre.
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