Una Tècnica de l'Ajuntament de Nules realitzarà treballs de cooperació amb els joves de la zona Chiquitan

L’Especialista Municipal Voluntària, Jennifer Zarza, és Educadora Social en l’Equip Base dels
Serveis Socials de l’Ajuntament de Nules, a l’àrea de menors i treballarà amb l’ONGD Proceso
Servicios Educativos en el marc del projecte EMV19 del Fons Valencià
El programa Especialista Municipal Voluntari/ària 2019 (EMV19) que ja es troba en la seua
vuitena edició, pretén crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries
que participen, a més de prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en
països del Sud. Alhora, es vol obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis
socis, en projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
També es contribueix a fomentar la participació dels tècnics i les tècniques dels ajuntaments
valencians i de les seues contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà
del voluntariat internacional. Així com afavorir l'intercanvi d'experiència i la transferència de
coneixements amb les entitats locals del Sud i contribuir a la sensibilització de la població
valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa.
En el cas de Jennifer, la seua àmplia experiència en matèria de cooperació internacional l’han
duta a viure aquesta experiència d’intercanvis culturals i de coneixements proposada pel Fons:
“he realitzat pràctiques curriculars i extra curriculars a Colòmbia i l’Índia, respectivament, així
com un voluntariat internacional a Guatemala col·laborant amb programes educatius i
d’incidència política” ha expressat la voluntària en la presentació de la seua participació en el
projecte EMV19 a l’Ajuntament de Nules aquesta mateixa setmana a l’equip base de serveis
socials de l’Ajuntament de Nules, la Regidora de Benestar Social Rosa Ventura i el Gerent del
Fons, Esteve Ordiñana.
Pel seu perfil professional i vocacional, Jennifer treballarà amb Proceso Servicios Educativos,
contrapart del Fons a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), l’enfortiment de la participació dels i les
joves a la zona chiquitana i guaraya. Proceso té com a missió “posibilitar que los pueblos y/o
grupos con los que trabajamos elaboren propuestas educativas alternativas a partir de su
especificidad, contribuyendo a la formación de un liderazgo de servicio, técnicamente orientado
y capaz de contribuir a la generación de una cultura democrática, crítica, participativa y
solidaria” segons les paraules del responsable del projecte per part de l’ONGD, Luís Menacho.
Pel que fa als objectius del projecte, l’objectiu general és contribuir a l'enfortiment dels
moviments juvenils guarayos i chiquitanos per a la consolidació dels seus lideratges i l'exercici
de la seua ciutadania. L’objectiu específic és que la joventut de 4 municipis chiquitanos (San
Ignacio, San Miguel, San José i Roboré) i 2 municipis guarayos (Ascensión i Urubichá), tinguen
competències per a desenvolupar propostes de desenvolupament local considerant les seues
potencialitats i problemàtiques. Aquesta iniciativa tindrà com a beneficiaris a milers de joves en
els 6 municipis esmentats.
L’assistència tècnica tindrà lloc al mes de setembre quan Jennifer viatge a Santa Cruz de la
Sierra a Bolívia on la gent de la contrapart ja ha manifestat les altes expectatives que tenen
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amb aquesta iniciativa del Fons.
Rosa Ventura, regidora de l’Ajuntament de Nules de Serveis Socials ha agraït tant al Fons
Valencià, com a Jennifer Zarza, el seu compromís amb aquest projecte i per donar visibilitat
dels projectes de cooperació internacional que s’estan realitzant en aquests moments entre
l’entitat municipalista, els ajuntaments socis i les contraparts dels països del Sud.
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