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Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament 
de Vila-real i President del Fons Valencià per 
la Solidaritat.

Álvaro Escorihuela Claramonte

L’any 2019 ha estat marcat per la celebració de les eleccions municipals i 
autonòmiques. El canvi produït en la majoria dels governs dels municipis 
socis de l’entitat ha tingut com a primera conseqüència que s’ha generat una 
renovació importantíssima en els interlocutors dels ajuntaments i mancomu-
nitats davant del Fons Valencià per la Solidaritat, i també una renovació en els 
membres de la Junta Executiva de l’entitat.

Cal per tant, i des d’aquesta primera pàgina de la memòria anual, agrair a tots i 
totes els i les regidors i regidores que han desenvolupat el paper 
d’interlocutor/a del seu ajuntament/mancomunitat davant del Fons pel 
temps i dedicació a aquesta representació, i per fer possible que amb 
l’adhesió i contribució dels seus ajuntaments al Fons Valencià s’han desenvo-
lupat un bon nombre de projectes de desenvolupament, d’educació per a una 
ciutadania global i també d’emergències i acció humanitària, projecte que 
han beneficiat a les contraparts de la nostra entitat a Equador, Bolívia, El 
Salvador... així com han contribuït a construir a la Comunitat Valenciana una 
ciutadania solidària i compromesa amb un món més just i igualitari.

En segon lloc vull agrair en nom de la nova Junta Executiva del Fons Valencià 
el treball de la Junta que ha gestionat l’Associació en la legislatura 2015-2019: 
Eduard Comeig Ramírez, Fabiola Mora Pons, Katerine Ushiña Simba, Glòria 
Micó Such, Teresa Maciá Milla, Rosa Martínez Murillo, Dolors Moreno Ull, Paqui 
Juan Castelló, Toni Sánchez Aguado i Xelo Angulo Luna. L’equip d’aquesta 
Executiva ha fet possible amb el seu treball al llarg de la passada legislatura, 
convertir el Fons Valencià en un actor destacat dins del marc de la cooperació 
valenciana.

Ara sols em resta convidar-vos a llegir la 
memòria del 2019 del Fons i de les seus 
contraparts, un treball i un èxit de tots i 
totes, un èxit que hem de celebrar i 
necessàriament també hem de compar-
tir.

La nova Junta Executiva, i per extensió tota l’associació, tenim com a fulla de 
ruta el Pla Estratègic per al període 2019-2022, aprovat el 6 maig de 2019 a 
l’Assemblea General de Socis celebrada a La Llosa de Ranes, i els objectius 
principals del qual són: la disminució de la pobresa i el desenvolupament 
humà, l'enfortiment de la governança local, l'apoderament de la dona i el ple 
exercici dels drets individuals i col·lectius en els municipis i territoris on 
cooperem; i per a aconseguir-ho, el Fons ha de ser l’instrument mobilitzador, 
autònom i sostenible que facilite la cooperació municipal valenciana en el nou 
escenari internacional i la realitat dels nostres municipis. Estic convençut que 
anem aconseguir el repte que  es planteja al nostre pla estratègic, i que ja està 

en marxa.

Presentació

• Mancomunitat de Municipis de La 
Vall d'Albaida

• Mancomunitat de Municipis de Les 
Valls

• Mancomunitat de Municipis de La 
Ribera Baixa

• Mancomunitat Intermunicipal de 
L'Horta Sud

• Mancomunitat de Municipis de La 
Costera-La Canal

• Mancomunitat de Municipis de La 
Safor

• Mancomunitat de Municipis de 
Serveis de Benestar Social de Manuel 
- L'Ènova -Senyera- Rafelguaraf i 
Sant Joan d'Ènova

• Mancomunitat de Municipis de La 
Ribera Alta

• Mancomunitat Comarcal Els Ports

· Castelló de Rugat 

· Estivella
· Faura

· Font de la Figuera, La
· Fontanars dels Alforins

· Catarroja

· Gandia 
· Genovés, El

· Chella 

· Llosa de Ranes, La 

· Foios

· Campello, El 
· Canals 
· Carrícola
· Castelló de la Plana

· Corbera 
· Elx
· Enguera

· Novetlè
· Nules
· Olleria, L'

· Ontinyent 
· Orba
· Otos
· Paiporta

· Onda

· Massamagrell

· Massanassa

· Llutxent

· Mislata

· Montaverner 
· Montesa

· Morella

· Moncada

· Montitxelvo

· Muro d'Alcoi

· Albal 

· Alcúdia, L' 
· Alcúdia de Crespins, L'

· Agullent 

· Albaida 
· Alaquàs 

· Alcalalí
· Alcàntera de Xúquer
· Alcàsser 

· Piles

· Pego

· Rafal
· Rafelcofer

· Picanya

· Quart de Poblet 

· Pobla de Farnals, La 

· Palomar, El 
· Parcent 

· Pobla del Duc, La

· Puig de Santa María, El 

· Polinyà de Xúquer 

· Palmera 

· Pedreguer

· Picassent 

· Poblets, Els

· Potries 

· Quatretonda

· Algemesí 

· Alfafara

· Algímia d'Alfara

· Alfàs del Pi, L’

· Alginet
· Almoines
· Almussafes
· Alqueria de la Comtessa, L'

· Alfarrasí

· Agost 

· Sumacàrcer

· Vinalesa

· Simat de la Valldigna 
· Sueca

· Sant Mateu

· Xeresa

· Teulada 

· Rocafort

· Vila-real

· Xaló

· Vallada

· Xixona

· Xàtiva 

· Sagunt

· Sant Joan d'Alacant
· Salem 

· Teresa

· València

· Villanueva de Castellón

· Ròtova

· Torrent 

· Senija

· Atzeneta d'Albaida

· Benifaió

· Betxí
· Biar
· Bocairent

· Antella 

· Bufali
· Burjassot 

· Beneixama 
· Beniarjó

· Altea 

· Barxeta 

· Beniatjar

· Benassal

· Benigànim

· Benissa
· Benigembla 

· Benifairó de la Valldigna

Ajuntaments Socis

Mancomunitats SÒciEs
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• Ajuntament de Sant Mateu (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació 
en sessió ordinària celebrada el 29 de març de 2019).

• Ajuntament de L’Alfàs del Pi (Adhesió aprovada en el Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el 29 de novembre de 2019).

• Ajuntament de Benassal (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària celebrada el 1 de març de 2019).

• Ajuntament de Moncada (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació 
en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2018).

• Ajuntament de Sumacàrcer (Adhesió aprovada en el Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el 27 de febrer de 2019).

• Ajuntament d'Algímia d'Alfara (Baixa aprovada en el Ple de la 
Corporació, en la sessió celebrada el 28 de novembre de 2019).

Altes de nous socis durant l'exercici 2019

Baixes socis 2019

Junta Executiva LEGISLATURA 2015-2019

Junta Executiva LEGISLATURA  2019-2023 

Presidència Ajuntament de Xàtiva Xelo Angulo Luna

Vicepresidència Ajuntament de Canals Antonio Sánchez Aguado

Secretaria Ajuntament de La Llosa de Ranes Francisca Juan Castelló

Tresoreria Ajuntament de Polinyà de Xúquer Mª Dolores Moreno Ull

Vocalia Ajuntament de L'Alcúdia Rosa Martínez Murillo

Vocalia Ajuntament d' Elx Mª Teresa Maciá Milla

Vocalia Ajuntament de L'Olleria Gloria Micó Such

Vocalia Ajuntament d' Ontinyent Daisy Katerine Ushiña Simba

Vocalia Ajuntament de Parcent Fabiola Cristina Mora Pons

Vocalia Ajuntament de Rocafort Eduard Comeig Ramírez

Vocalia Ajuntament de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte

Presidència Ajuntament de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte

Vicepresidència Ajuntament de Canals Verónica Ferri Fayos

Secretaria Ajuntament de L'Olleria Ramón Vidal Soler

Tresoreria Ajuntament de Barxeta Vicente Mahiques Margarit

Vocalia Ajuntament de L'Alcúdia Rosa Martínez Murillo

Vocalia Ajuntament d'Elx María Dolores Galiana Pérez

Vocalia Ajuntament de Pedreguer Ferran Lloret Morell

Vocalia Ajuntament d'Estivella Rafael Mateu Mateu

Vocalia Ajuntament de Parcent Carme Far Domenech

Vocalia Ajuntament de Corbera Vicente Marrades Esparza

Vocalia Ajuntament de Xàtiva Raquel Caballero Pastor

8 9

Equip Tècnic

Gerència Esteve Ordiñana Bataller

Administració

M. Cristina Sancho Palanca

Diego Jurado Campos
Fins 10/12/2019

Comunicació Rafael Penades Pla
Des de 04/10/2019

Cooperació 
Internacional al 

Desenvolupament i 
Acció Humanitària

Camilla Miraudo

Educació per al 
Desenvolupament i 
la Ciutadania Global

Natxo Peñarrocha Mateu

Natalia Enguix Martínez
Fins 31/07/2019
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Natxo Peñarrocha Mateu

Natalia Enguix Martínez
Fins 31/07/2019



ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. d'Agost Emilia A. Reche Díaz Regidora d'Educació, Joventut, Esports

Aj. d'Agullent Alfred Tortosa Cháfer Regidor de Benestar Social

Aj. d'Alaquàs Oscar García Merenciano Regidor de Joventut, Cooperació, Festes

Aj. d'Albaida Mª Angeles Salom Guillem Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. d'Albal Ramón Marí Vila Alcalde

Aj. d'Alcalalí Francisco Miguel Costa Llácer Regidor de Cultura

Aj. d'Alcàntera de Xúquer Julio Aurelio García Martínez Alcalde

Aj. d'Alcàsser Eva Isabel Zamora Chanzá Alcaldessa

Aj. d'Alcúdia, L' Rosa Martínez Murillo Regidora de Serveis Socials, Cooperació, Solidaritat

Aj. d'Alcúdia de Crespins, L' Josefa Inmaculada Penadés de Lama Regidora de Benestar Social

Aj. d'Alfafara Patricia González Satorres Regidora de Cultura, Esports, Joventut

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

Aj. d'Algemesí Anna Girbés Castell Regidora de Benestar Social i Cooperació, Solidaritat

Aj. d'Algímia d'Alfara Mª Nieves Liberós Pérez Regidora de Participació Ciutadana

Aj. d'Alginet María José Martínez Bosch Regidora de Benestar Social

Aj. d'Almoines Jordi Escrivá Mateu Regidor de Cultura, Educació, Festes

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora de Majors

Aj. d'Alqueria de la Comtessa, L' Ana Castella Peiró Regidora de  Benestar Social, Igualtat, Hisenda

Aj. d'Altea Jaume Llinares Cortés Alcalde

Aj. d'Antella Emilia Ortíz Castillo Alcaldessa

Aj. d'Atzeneta d'Albaida Juan Espi Molina Regidor de Benestar Social i Sanitat

Aj. de Barxeta Cristina Oliver Pérez Regidora de Benestar Social, Cultura, Educació

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

Aj. de Beniarjó José Félix Gómez Parrado Regidor de Polítiques Socials

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

Aj. de Benifaió Mª José Piles Vela Regidora de Serveis Socials, Sanitat, Igualtat

Aj. de Benifairó de la Valldigna Josep Antoni Alberola Verdú Alcalde

Aj. de Benigànim Verónica Estornell Palomares Regidora de Joventut, Memòria Històrica

Aj. de Benigembla Rogelio Taverner Sendra Alcalde

Aj. de Benissa Belén Ivars Ribes Regidora de Polítiques Igualtat

Aj. de Betxí Susana Ferrandis Giménez Regidora de Benestar Social, Cooperació, Majors

Aj. de Biar Juan Luís Escoda Parra Regidor de Serveis Socials, Igualtat, Cultura

Aj. de Bocairent Begoña Perigüell Molina Regidora d'Àrea Socio-Sanitària

Aj. de Bufali Eva Bañó Bataller Regidora de Serveis Socials, Turisme

Aj. de Burjassot Manuel Lozano Relaño Regidor de Acció Ciutadana, Sostenibilitat

Aj. de Campello Adriana Paredes Mínguez Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Canals Antonio Sánchez Aguado Regidor de Serveis Benestar Social

Aj. de Càrcer Josep Botella Pardo Alcalde

Aj. de Carrícola Susana Chàfer Nácher Alcaldessa

Aj. de Castelló de la Plana María Amparo Marco Gual Alcaldessa

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

Aj. de Catarroja Mª Isabel Rojas Núñez Regidora de Majors, Igualtat

Aj. de Chella María Vicenta Talón Talón Regidora de Desenvolupament Local, Hisenda

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Regidor d'Esports-Poliesportiu, Serveis

Aj. d'Elx María Teresa Maciá Milla Regidora de Benestar Social, Joventut, Igualtat

Aj. d'Enguera Óscar Martínez Poquet Alcalde

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora de Cultura, Hisenda, Administració

Aj. de Foios Alejandro Micó Bendicho Regidor de Joventut, Igualtat, Dona

Aj. de Font de la Figuera, La Ibana Tormo Bañó Regidora de Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Fontanars dels Alforins Julio Biosca Llin Alcalde

Aj. de Gandia Nahuel González López Regidor de Responsabilitat Social

Aj. de Genovés, El Pedro Revert Miralles Alcalde

Aj. de Llosa de Ranes, La Francisca Juan Castelló Regidora de Benestar Social

Aj. de Llutxent Cristina Canet Català Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Massamagrell Carmen Gurillo Ripoll Regidora de Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comen Monmeneu Alcalde

Aj. de Mislata José Luís García García Regidor de Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. de Montaverner Mónica Fernández Ortolá Regidora d'Igualtat, Transparència

Aj. de Montitxelvo Lorena Català Vidal Regidora de Serveis Socials, Sanitat

Aj. de Morella Rhamses Ripollés Puig Alcalde

Aj. de Muro d'Alcoi Francesca Juan Doménech Regidora d'Educació, Serveis Municipals

Aj. de Novetlé Rafael Vila Noguera Alcalde

Aj. de Nules David García Pérez Alcalde

Aj. d'Olleria Gloria Micó Such Regidora de Benestar Social

Aj. d'Onda Joaquín Alfredo Huguet Lecha Alcalde

Aj. d'Ontinyent Daisy Katherine Ushiña Simba Regidora de Joventut, Cooperació

Aj. d'Orba Francesc Roig Oliver Regidor de Benestar Social

Aj. d'Otos Juan Luis Gil Boronat Regidor de Benestar Social

Aj. de Paiporta Vicent Ciscar Chisbert Regidor d'Ocupació, Comerç, Persones Majors

Aj. de Palmera Mª Mercedes Marco Canet Regidora de Joventut

Aj. de Palomar Jordi Vila Vila Alcalde

Aj. de Parcent Fabiola C. Mora Pons Regidora de Benestar Social, Dona, Serv.Socials

Aj. de Pedreguer Inmaculada Fca. Puigcerver Almódovar Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Pego Enrique Moll Briones Alcalde

Aj. de Picanya Mª Sandra Herrero Guerola Regidora

Aj. de Picassent Conxa García Ferrer Alcaldessa

Aj. de Piles Àngel Guillem Ausina Regidor de Joventut, Esports, Festes

Aj. de Pobla de Farnals, La Mª Carmen Benlloch Tomás Regidora de Benestar Social, Hisenda

Aj. de Pobla del Duc, La Vicent Gomar Moscardó Alcalde

Aj. de Poblets, Els Mª Victoria Tomás Escrivá Regidora de Serveis Socials, Sanitat

Aj. de Polinyà de Xúquer Mª Dolores Moreno Ull Regidora de Benestar Social

Aj. de Potríes Mª Carmen Vidal Calafat Regidora de Promoció Cultural i Social

Aj. de Puig de Santa María, El María Teresa Sánchez Guzmán Regidora de Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Quart de Poblet Lucía A. Fernández Sevilla Regidora de Pau i Solidaritat

Aj. de Quatretonda Enrique Benavent Oltra Alcalde

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

Aj. de Rafelcofer Irene Furió Blasco Alcaldessa

Aj. de Rocafort Eduard Comeig Rámirez Regidor d'Educació, Joventut, Part.Ciutadana

Aj. de Rótova Ángela Pla Faus Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Sagunt Josep Francesc Fernández Carrasco Alcalde

Aj. de Salem María Dolores Miñana Orts Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero Gabriel Alcalde

Aj. de Sant Mateu Ana María Besalduch Besalduch Alcaldessa

Aj. de Senija Josep Ivars Crespo Alcalde

Aj. de Simat de la Valldigna María José Gregori i Robledillo Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Sueca Noelia Sisteró Cortés Regidora de Serveis Socials, Persones Majors

Aj. de Sumacàrcer David Pons García Regidor de Cultura, Associacions

Aj. de Teresa Juan Ernesto Pérez Calatayud Alcalde

Aj. de Teulada Laura Rosalyn Hillstead Regidora d'Igualtat, Voluntariat, Integració

Aj. de Torrent Francisco José Carbonell Pons Regidor d'Atenció a les Persones

Aj. de València Neus Fábregas Santana Regidora de Cooperació al Desenvolupament

Aj. de Vallada María Luïsa Colomer Tortosa Regidora de Benestar Social

Aj. de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte Regidor de Cooperació, Integració, Transparència

Aj. de Villanueva de Castellón Otilia Ferrando Barberà Regidora de Benestar Social, Dona, Pol. d'Igualtat

Aj. de Vinalesa Alba Cataluña Peydró Alcaldessa

Aj. de Xaló Joan Miquel Garces Font Alcalde

Aj. de Xàtiva Xelo Angulo Luna Regidora de Majors, Benestar Social, Promoció Humana i Gestió Centres 
per a Discapacitats

Aj. de Xeresa Tomás Ferrandis Moscardó Alcalde

Aj. de Xixona Isabel López Galera Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Manc. de La Costera-Canal María José Tortosa Tortosa Presidenta

Manc. d'Els Ports Antonio Ripollés Ortí President

Manc.  de L'Horta Sud Carlos Fernández Bielsa President

Manc.  de Manuel, L'Ènova, ... Rafaela Aliaga Sendra Presidenta

Manc. de La Ribera Alta Txema Pelaez Palazón President

Manc.  de La Ribera Baixa Oro Azorín Canet Presidenta

Manc.  de La Safor Tomás Ferrandis Moscardó President

Manc.  de La Vall d'Albaida Jaime Peris Pascual Vicepresident

Manc.  de Les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer President
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ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. d'Agost Emilia A. Reche Díaz Regidora d'Educació, Joventut, Esports

Aj. d'Agullent Alfred Tortosa Cháfer Regidor de Benestar Social

Aj. d'Alaquàs Oscar García Merenciano Regidor de Joventut, Cooperació, Festes

Aj. d'Albaida Mª Angeles Salom Guillem Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. d'Albal Ramón Marí Vila Alcalde

Aj. d'Alcalalí Francisco Miguel Costa Llácer Regidor de Cultura

Aj. d'Alcàntera de Xúquer Julio Aurelio García Martínez Alcalde

Aj. d'Alcàsser Eva Isabel Zamora Chanzá Alcaldessa

Aj. d'Alcúdia, L' Rosa Martínez Murillo Regidora de Serveis Socials, Cooperació, Solidaritat

Aj. d'Alcúdia de Crespins, L' Josefa Inmaculada Penadés de Lama Regidora de Benestar Social

Aj. d'Alfafara Patricia González Satorres Regidora de Cultura, Esports, Joventut

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

Aj. d'Algemesí Anna Girbés Castell Regidora de Benestar Social i Cooperació, Solidaritat

Aj. d'Algímia d'Alfara Mª Nieves Liberós Pérez Regidora de Participació Ciutadana

Aj. d'Alginet María José Martínez Bosch Regidora de Benestar Social

Aj. d'Almoines Jordi Escrivá Mateu Regidor de Cultura, Educació, Festes

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora de Majors

Aj. d'Alqueria de la Comtessa, L' Ana Castella Peiró Regidora de  Benestar Social, Igualtat, Hisenda

Aj. d'Altea Jaume Llinares Cortés Alcalde

Aj. d'Antella Emilia Ortíz Castillo Alcaldessa

Aj. d'Atzeneta d'Albaida Juan Espi Molina Regidor de Benestar Social i Sanitat

Aj. de Barxeta Cristina Oliver Pérez Regidora de Benestar Social, Cultura, Educació

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

Aj. de Beniarjó José Félix Gómez Parrado Regidor de Polítiques Socials

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

Aj. de Benifaió Mª José Piles Vela Regidora de Serveis Socials, Sanitat, Igualtat

Aj. de Benifairó de la Valldigna Josep Antoni Alberola Verdú Alcalde

Aj. de Benigànim Verónica Estornell Palomares Regidora de Joventut, Memòria Històrica

Aj. de Benigembla Rogelio Taverner Sendra Alcalde

Aj. de Benissa Belén Ivars Ribes Regidora de Polítiques Igualtat

Aj. de Betxí Susana Ferrandis Giménez Regidora de Benestar Social, Cooperació, Majors

Aj. de Biar Juan Luís Escoda Parra Regidor de Serveis Socials, Igualtat, Cultura

Aj. de Bocairent Begoña Perigüell Molina Regidora d'Àrea Socio-Sanitària

Aj. de Bufali Eva Bañó Bataller Regidora de Serveis Socials, Turisme

Aj. de Burjassot Manuel Lozano Relaño Regidor de Acció Ciutadana, Sostenibilitat

Aj. de Campello Adriana Paredes Mínguez Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Canals Antonio Sánchez Aguado Regidor de Serveis Benestar Social

Aj. de Càrcer Josep Botella Pardo Alcalde

Aj. de Carrícola Susana Chàfer Nácher Alcaldessa

Aj. de Castelló de la Plana María Amparo Marco Gual Alcaldessa

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

Aj. de Catarroja Mª Isabel Rojas Núñez Regidora de Majors, Igualtat

Aj. de Chella María Vicenta Talón Talón Regidora de Desenvolupament Local, Hisenda

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Regidor d'Esports-Poliesportiu, Serveis

Aj. d'Elx María Teresa Maciá Milla Regidora de Benestar Social, Joventut, Igualtat

Aj. d'Enguera Óscar Martínez Poquet Alcalde

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora de Cultura, Hisenda, Administració

Aj. de Foios Alejandro Micó Bendicho Regidor de Joventut, Igualtat, Dona

Aj. de Font de la Figuera, La Ibana Tormo Bañó Regidora de Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Fontanars dels Alforins Julio Biosca Llin Alcalde

Aj. de Gandia Nahuel González López Regidor de Responsabilitat Social

Aj. de Genovés, El Pedro Revert Miralles Alcalde

Aj. de Llosa de Ranes, La Francisca Juan Castelló Regidora de Benestar Social

Aj. de Llutxent Cristina Canet Català Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Massamagrell Carmen Gurillo Ripoll Regidora de Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comen Monmeneu Alcalde

Aj. de Mislata José Luís García García Regidor de Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. de Montaverner Mónica Fernández Ortolá Regidora d'Igualtat, Transparència

Aj. de Montitxelvo Lorena Català Vidal Regidora de Serveis Socials, Sanitat

Aj. de Morella Rhamses Ripollés Puig Alcalde

Aj. de Muro d'Alcoi Francesca Juan Doménech Regidora d'Educació, Serveis Municipals

Aj. de Novetlé Rafael Vila Noguera Alcalde

Aj. de Nules David García Pérez Alcalde

Aj. d'Olleria Gloria Micó Such Regidora de Benestar Social

Aj. d'Onda Joaquín Alfredo Huguet Lecha Alcalde

Aj. d'Ontinyent Daisy Katherine Ushiña Simba Regidora de Joventut, Cooperació

Aj. d'Orba Francesc Roig Oliver Regidor de Benestar Social

Aj. d'Otos Juan Luis Gil Boronat Regidor de Benestar Social

Aj. de Paiporta Vicent Ciscar Chisbert Regidor d'Ocupació, Comerç, Persones Majors

Aj. de Palmera Mª Mercedes Marco Canet Regidora de Joventut

Aj. de Palomar Jordi Vila Vila Alcalde

Aj. de Parcent Fabiola C. Mora Pons Regidora de Benestar Social, Dona, Serv.Socials

Aj. de Pedreguer Inmaculada Fca. Puigcerver Almódovar Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Pego Enrique Moll Briones Alcalde

Aj. de Picanya Mª Sandra Herrero Guerola Regidora

Aj. de Picassent Conxa García Ferrer Alcaldessa

Aj. de Piles Àngel Guillem Ausina Regidor de Joventut, Esports, Festes

Aj. de Pobla de Farnals, La Mª Carmen Benlloch Tomás Regidora de Benestar Social, Hisenda

Aj. de Pobla del Duc, La Vicent Gomar Moscardó Alcalde

Aj. de Poblets, Els Mª Victoria Tomás Escrivá Regidora de Serveis Socials, Sanitat

Aj. de Polinyà de Xúquer Mª Dolores Moreno Ull Regidora de Benestar Social

Aj. de Potríes Mª Carmen Vidal Calafat Regidora de Promoció Cultural i Social

Aj. de Puig de Santa María, El María Teresa Sánchez Guzmán Regidora de Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Quart de Poblet Lucía A. Fernández Sevilla Regidora de Pau i Solidaritat

Aj. de Quatretonda Enrique Benavent Oltra Alcalde

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

Aj. de Rafelcofer Irene Furió Blasco Alcaldessa

Aj. de Rocafort Eduard Comeig Rámirez Regidor d'Educació, Joventut, Part.Ciutadana

Aj. de Rótova Ángela Pla Faus Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Sagunt Josep Francesc Fernández Carrasco Alcalde

Aj. de Salem María Dolores Miñana Orts Regidora de Benestar Social, Dona

Aj. de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero Gabriel Alcalde

Aj. de Sant Mateu Ana María Besalduch Besalduch Alcaldessa

Aj. de Senija Josep Ivars Crespo Alcalde

Aj. de Simat de la Valldigna María José Gregori i Robledillo Regidora de Benestar Social, Sanitat

Aj. de Sueca Noelia Sisteró Cortés Regidora de Serveis Socials, Persones Majors

Aj. de Sumacàrcer David Pons García Regidor de Cultura, Associacions

Aj. de Teresa Juan Ernesto Pérez Calatayud Alcalde

Aj. de Teulada Laura Rosalyn Hillstead Regidora d'Igualtat, Voluntariat, Integració

Aj. de Torrent Francisco José Carbonell Pons Regidor d'Atenció a les Persones

Aj. de València Neus Fábregas Santana Regidora de Cooperació al Desenvolupament

Aj. de Vallada María Luïsa Colomer Tortosa Regidora de Benestar Social

Aj. de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte Regidor de Cooperació, Integració, Transparència

Aj. de Villanueva de Castellón Otilia Ferrando Barberà Regidora de Benestar Social, Dona, Pol. d'Igualtat

Aj. de Vinalesa Alba Cataluña Peydró Alcaldessa

Aj. de Xaló Joan Miquel Garces Font Alcalde

Aj. de Xàtiva Xelo Angulo Luna Regidora de Majors, Benestar Social, Promoció Humana i Gestió Centres 
per a Discapacitats

Aj. de Xeresa Tomás Ferrandis Moscardó Alcalde

Aj. de Xixona Isabel López Galera Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Manc. de La Costera-Canal María José Tortosa Tortosa Presidenta

Manc. d'Els Ports Antonio Ripollés Ortí President

Manc.  de L'Horta Sud Carlos Fernández Bielsa President

Manc.  de Manuel, L'Ènova, ... Rafaela Aliaga Sendra Presidenta

Manc. de La Ribera Alta Txema Pelaez Palazón President

Manc.  de La Ribera Baixa Oro Azorín Canet Presidenta

Manc.  de La Safor Tomás Ferrandis Moscardó President

Manc.  de La Vall d'Albaida Jaime Peris Pascual Vicepresident

Manc.  de Les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer President
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Representants dels ajuntaments i mancomunitats socis
en el Fons Valencià per la Solidaritat - Legislatura 2019-2023

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. d'Agost Juan José Castelló Molina Alcalde

Aj. d'Agullent María Mora Ferrero Regidora Benestar, Igualtat

Aj. d'Alaquàs Francisco Javier Antúnez de la Torre Regidor Cultura, Patrimoni, Turisme

Aj. d'Albaida Mª Angeles Salom Guillem Regidora Atenció a les Persones, Diversitat

Aj. d'Albal Ramón Marí Vila Alcalde

Aj. d'Alcalalí María Isabel Molina Vicens Alcaldessa

Aj. d'Alcàntera de Xúquer Julio Aurelio García Martínez Alcalde

Aj. d'Alcàsser María Teresa Chaveli Hervás Regidora Participació Ciutadana

Aj. de Alcúdia, L' Rosa María Martínez Murillo Regidora Cooperació, Solidaritat, Educació

Aj. de Alcúdia de Crespins, L' Josefa Inmaculada Penadés de Lama Regidora Serveis Socials

Aj. d'Alfafara Raquel Gacía Vicedo Regidora Benestar Social, Educació, Sanitat

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

Aj. de Alfàs del Pi, L' Isabel María Muñoz Llorens Regidora Joventut, Educació, Cooperació i Voluntariat

Aj. d'Algemesí Anna Girbés Castell Regidora Polítiques Inclusives

Aj. d'Alginet José Vicente Alemany Motes Alcalde

Aj. d'Algímia d'Alfara Vicente Arnau Molina Regidor Esports, Joventut, Festes

Aj. d'Almenara Estíbaliz Pérez Navarro Alcaldessa

Aj. d'Almoines María García Fuster Regidora Serv. Joventut, Polítiques Socials

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora Majors

Aj. de L'Alqueria de la Comtessa Josefa Tormos González Regidora Benestar Social, Sanitat

Aj. d'Altea José Luís León Gascón Regidor Benestar Social, Sanitat, Majors

Aj. d'Antella Leticia Morrió Sanchis Regidora Joventut, Serveis Socials

Aj. d'Atzeneta d'Albaida Juan Espí Molina Regidor Benestar Social, Sanitat

Aj. de Barxeta Vicente Mahiques Margarit Alcalde

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

Aj. de Beniarjó Oscar Emilio Barres Magraner Regidor Polítiques Inclusives, Igualtat

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

Aj. de Benifaió Mª José Piles Vela Regidora Cooperació, Gent Major

Aj. de Benifairó de la Valldigna Desamparados Pérez Donoso Regidora Joventut, Festes

Aj. de Benigànim David Vidal Vidal Regidor Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Benigembla Herminia Mengual Ginestar Regidora Serveis Socials, Sanitat, Manteniment

Aj. de Benissa Jorge Ivars Hinojo Regidor Presidència, Recursos

Aj. de Betxí Javier Delgado Huertos Regidor Cooperació, Solidaritat, Medi Ambient

Aj. de Biar Mª Amparo Alberó Sarrió Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Bocairent Carmen López Gómez Regidora Serveis Socials, Tercera Edat

Aj. de Bufali Eva María Vañó Bataller Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Burjassot Manuela Carrero García Regidora Promoció del Valencià, Educació

Aj. d'El Campello Mercé Pairó Ferrer Regidora Benestar Social, Dona, Igualtat, Família

Aj. de Canals Verónica Ferri Fayos Regidora Serveis Socials, Sanitat, Salut

Aj. de Carrícola María Inmaculada Martí Sanz Regidora Pol. Inclusives, Benestar Social, Cultura

Aj. de Castelló de la Plana Amparo Marco Gual Alcaldessa

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

Aj. de Catarroja Nuria Teresa Blanch Esteban Regidora Benestar Social, Ciutat Educadora

Aj. de Chella José Enrique Talón Seguí Alcalde

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Alcalde

Aj. d'Elx María Dolores Galiana Pérez Regidora Cooperació al Desenvolupament

Aj. d'Enguera María Matilde Marín Palop Alcaldessa

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora Cultura, Administració

Aj. de Foios Juan Antonio Pacha Muñóz Regidor Transparència, Festes, Falles, Barris

Aj. de La Font de la Figuera Carmen Asensi Calabuig Regidora Acció Social, Infància

Aj. de Fontanars dels Alforins Sergio Bordera Úbeda Regidor Medi Ambient, Agricultura

Aj. de Gandia Liduvina Gil Climent Regidora Relacions Internacionals, Sanitat

Aj. de Genovés, El Sara Badenes Descals Regidora Patrimoni, Joventut, Festes

Aj. de Llosa de Ranes, La Salvadora Pardo Escuriet Regidora Benestar Social, Igualtat

Aj. de Llutxent Gabriel Canet Estornell Regidor Benestar Social, Interior

Aj. de Massamagrell Araceli Munera Caballero Regidora Igualtat, Diversitat, Cultura, Joventut

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comes Monmeneu Alcalde

Aj. de Mislata José Luís García García Regidor Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde

Aj. de Montesa Analia Juan Guillén Alcaldessa

Aj. de Montitxelvo David Bataller Soler Regidor Economia. Hisenda, Urbanisme

Aj. de Morella Rhamses Ripollés Puig Alcalde

Aj. de Muro d'Alcoi Consuelo Cascant Pla Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Novetlé Rafael Vila Noguera Alcalde

Aj. de Nules David García Pérez Alcalde

Aj. de Olleria, L' Ramón Vidal Soler Alcalde

Aj. d'Onda Óscar Valero Manuel Regidor Benestar Social

Aj. d'Ontinyent Daysi Katherine Ushiña Simba Regidora Cooperació, Infància, Adolescència

Aj. d'Orba Laura Cervera Sendra Regidora Igualtat, Polítiques Inclusives

Aj. d'Otos Mario Mira Alfonso Alcalde

Aj. de Paiporta Vicent Ciscar Chisbert Regidor Interior, Personal, Festes

Aj. de Palmera Mª Mercedes Marco Canet Regidora Joventut

Aj. de Palomar, El Jordi Vila Vila Alcalde

Aj. de Parcent Carme Far Domenech Regidora Serveis Socials, Sanitat, Educació

Aj. de Pedreguer Ferran Lloret Morell Morell Regidor Benestar Social, Educació, Cultura

Aj. de Pego Mª Mercedes Bolta Sastre Regidora Serveis Socials, Igualtat, Majors

Aj. de Picanya Rosa Mª Alejos Montoro Regidora Benestar Social, Igualtat, Cooperació

Aj. de Picassent Conxa García Ferrer Alcaldessa

Aj. de Piles Víctor Martínez Alonso Regidor 

Aj. de Pobla de Farnals, La Mª Carmen Benlloch Tomás Regidora Benestar Social, Igualtat, Hisenda

Aj. de Pobla del Duc, La María del Carmen Català Soler Regidora Benestar Social, Dona, Sanitat, Cultura

Aj. de Poblets, Els Mª Victoria Tomás Escrivá Regidora Serveis Socials

Aj. de Polinyà de Xúquer Dolores Moreno Ull Regidora Polítiques Socials

Aj. de Potries Rosa Canet Soler Regidora Benestar Social, Majors, Sanitat

Aj. de Puig de Santa María, El Mª Ángeles Beltrán Porta Regidora Benestar Social

Aj. de Quart de Poblet Llum Moral Muñóz Regidora Serveis Socials, Família

Aj. de Quatretonda María Encarnación Esquer Oltra Regidora Benestar Social, Sanitat, Joventut

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

Aj. de Rafelcofer Anna García Escrivà Regidora Igualtat, Polítiques inclusives, Cultura

Aj. de Rocafort Jorge Ortega Cotarelo Regidor Joventut, Economia, Participació 

Aj. de Rótova Felicitat Balbastre Vila Regidora Benestar Social, Participació Ciutadana, 

Aj. de Sagunt Dario Moreno Lerga Alcalde

Aj. de Salem Estefania Orts Cortell Regidora Igualtat, Benestar Social, Sanitat

Aj. de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero Gabriel Alcalde

Aj. de Sant Mateu Ana María Besalduch Besalduch Alcaldessa

Aj. de Senija Francisco Mas Martí Regidor Assumptes Socials, Esport, Agricultura

Aj. de Simat de la Valldigna Lucia Monsalut Batallet Martin Regidora Educació, Hisenda, Desenvolup. Local

Aj. de Sueca Gema Navarro Poveda Regidora Promoció Econòmica

Aj. de Sumacàrcer Pilar Mena López Regidora Sostenibilitat, Participació Ciutadana 

Aj. de Teresa Juan Ernesto Pérez Calatayud Alcalde

Aj. de Teulada Mª Carmen Botija Sáez Regidora Benestar Social, Igualtat, Part.Ciutadana

Aj. de Torrent José Antonio Castillejo Durán Regidor Atenció, Transport

Aj. de València Maite Ibáñez Giménez Regidora Cooperació Desenvolupament, Migració

Aj. de Vallada Felicidad Manrubia Colomer Regidora Igualtat, Polítiques Inclusives

Aj. de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte Regidor Serveis Socials, Recursos Humans

Aj. de Villanueva de Castellón Annaïs Martorell López Regidora Benestar Social, Dona, Igualtat

Aj. de Vinalesa Francisco Javier Puchol Ruiz Alcalde

Aj. de Xaló Joan Miquel Garces Font Alcalde

Aj. de Xàtiva Raquel Caballero Pastor Regidora Cultura, Turisme, Memòria

Aj. de Xeresa Eva Calleja Roselló Regidora Educació, Polítiques Inclusives, Igualtat

Aj. de Xixona Isabel López Galera Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Manc. de La Costera-Canal María José Tortosa Tortosa Presidenta

Manc. d'Els Ports Blai Peñarroya Pechoabierto President

Manc. de L'Horta Sud Eva Angela Sanz Portero Presidenta

Manc. de Manuel, L'Ènova, ... Rafaela Aliaga Sendra Presidenta

Manc. de La Ribera Alta Txema Peláez Palazón President

Manc. de La Ribera Baixa Arturo Escrig Català President

Manc. de La Safor María Assumpció Dominguez Medina Vicepresidenta

Manc. de La Vall d'Albaida Amparo Canals Senabre Consellera

Manc. de Les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer President
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Representants dels ajuntaments i mancomunitats socis
en el Fons Valencià per la Solidaritat - Legislatura 2019-2023

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. d'Agost Juan José Castelló Molina Alcalde

Aj. d'Agullent María Mora Ferrero Regidora Benestar, Igualtat

Aj. d'Alaquàs Francisco Javier Antúnez de la Torre Regidor Cultura, Patrimoni, Turisme

Aj. d'Albaida Mª Angeles Salom Guillem Regidora Atenció a les Persones, Diversitat

Aj. d'Albal Ramón Marí Vila Alcalde

Aj. d'Alcalalí María Isabel Molina Vicens Alcaldessa

Aj. d'Alcàntera de Xúquer Julio Aurelio García Martínez Alcalde

Aj. d'Alcàsser María Teresa Chaveli Hervás Regidora Participació Ciutadana

Aj. de Alcúdia, L' Rosa María Martínez Murillo Regidora Cooperació, Solidaritat, Educació

Aj. de Alcúdia de Crespins, L' Josefa Inmaculada Penadés de Lama Regidora Serveis Socials

Aj. d'Alfafara Raquel Gacía Vicedo Regidora Benestar Social, Educació, Sanitat

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

Aj. de Alfàs del Pi, L' Isabel María Muñoz Llorens Regidora Joventut, Educació, Cooperació i Voluntariat

Aj. d'Algemesí Anna Girbés Castell Regidora Polítiques Inclusives

Aj. d'Alginet José Vicente Alemany Motes Alcalde

Aj. d'Algímia d'Alfara Vicente Arnau Molina Regidor Esports, Joventut, Festes

Aj. d'Almenara Estíbaliz Pérez Navarro Alcaldessa

Aj. d'Almoines María García Fuster Regidora Serv. Joventut, Polítiques Socials

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora Majors

Aj. de L'Alqueria de la Comtessa Josefa Tormos González Regidora Benestar Social, Sanitat

Aj. d'Altea José Luís León Gascón Regidor Benestar Social, Sanitat, Majors

Aj. d'Antella Leticia Morrió Sanchis Regidora Joventut, Serveis Socials

Aj. d'Atzeneta d'Albaida Juan Espí Molina Regidor Benestar Social, Sanitat

Aj. de Barxeta Vicente Mahiques Margarit Alcalde

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

Aj. de Beniarjó Oscar Emilio Barres Magraner Regidor Polítiques Inclusives, Igualtat

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

Aj. de Benifaió Mª José Piles Vela Regidora Cooperació, Gent Major

Aj. de Benifairó de la Valldigna Desamparados Pérez Donoso Regidora Joventut, Festes

Aj. de Benigànim David Vidal Vidal Regidor Serveis Socials, Igualtat

Aj. de Benigembla Herminia Mengual Ginestar Regidora Serveis Socials, Sanitat, Manteniment

Aj. de Benissa Jorge Ivars Hinojo Regidor Presidència, Recursos

Aj. de Betxí Javier Delgado Huertos Regidor Cooperació, Solidaritat, Medi Ambient

Aj. de Biar Mª Amparo Alberó Sarrió Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Bocairent Carmen López Gómez Regidora Serveis Socials, Tercera Edat

Aj. de Bufali Eva María Vañó Bataller Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Burjassot Manuela Carrero García Regidora Promoció del Valencià, Educació

Aj. d'El Campello Mercé Pairó Ferrer Regidora Benestar Social, Dona, Igualtat, Família

Aj. de Canals Verónica Ferri Fayos Regidora Serveis Socials, Sanitat, Salut

Aj. de Carrícola María Inmaculada Martí Sanz Regidora Pol. Inclusives, Benestar Social, Cultura

Aj. de Castelló de la Plana Amparo Marco Gual Alcaldessa

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

Aj. de Catarroja Nuria Teresa Blanch Esteban Regidora Benestar Social, Ciutat Educadora

Aj. de Chella José Enrique Talón Seguí Alcalde

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Alcalde

Aj. d'Elx María Dolores Galiana Pérez Regidora Cooperació al Desenvolupament

Aj. d'Enguera María Matilde Marín Palop Alcaldessa

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora Cultura, Administració

Aj. de Foios Juan Antonio Pacha Muñóz Regidor Transparència, Festes, Falles, Barris

Aj. de La Font de la Figuera Carmen Asensi Calabuig Regidora Acció Social, Infància

Aj. de Fontanars dels Alforins Sergio Bordera Úbeda Regidor Medi Ambient, Agricultura

Aj. de Gandia Liduvina Gil Climent Regidora Relacions Internacionals, Sanitat

Aj. de Genovés, El Sara Badenes Descals Regidora Patrimoni, Joventut, Festes

Aj. de Llosa de Ranes, La Salvadora Pardo Escuriet Regidora Benestar Social, Igualtat

Aj. de Llutxent Gabriel Canet Estornell Regidor Benestar Social, Interior

Aj. de Massamagrell Araceli Munera Caballero Regidora Igualtat, Diversitat, Cultura, Joventut

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comes Monmeneu Alcalde

Aj. de Mislata José Luís García García Regidor Cooperació, Solidaritat, Integració

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde

Aj. de Montesa Analia Juan Guillén Alcaldessa

Aj. de Montitxelvo David Bataller Soler Regidor Economia. Hisenda, Urbanisme

Aj. de Morella Rhamses Ripollés Puig Alcalde

Aj. de Muro d'Alcoi Consuelo Cascant Pla Regidora Serveis Socials, Cultura, Educació

Aj. de Novetlé Rafael Vila Noguera Alcalde

Aj. de Nules David García Pérez Alcalde

Aj. de Olleria, L' Ramón Vidal Soler Alcalde

Aj. d'Onda Óscar Valero Manuel Regidor Benestar Social

Aj. d'Ontinyent Daysi Katherine Ushiña Simba Regidora Cooperació, Infància, Adolescència

Aj. d'Orba Laura Cervera Sendra Regidora Igualtat, Polítiques Inclusives

Aj. d'Otos Mario Mira Alfonso Alcalde

Aj. de Paiporta Vicent Ciscar Chisbert Regidor Interior, Personal, Festes

Aj. de Palmera Mª Mercedes Marco Canet Regidora Joventut

Aj. de Palomar, El Jordi Vila Vila Alcalde

Aj. de Parcent Carme Far Domenech Regidora Serveis Socials, Sanitat, Educació

Aj. de Pedreguer Ferran Lloret Morell Morell Regidor Benestar Social, Educació, Cultura

Aj. de Pego Mª Mercedes Bolta Sastre Regidora Serveis Socials, Igualtat, Majors

Aj. de Picanya Rosa Mª Alejos Montoro Regidora Benestar Social, Igualtat, Cooperació

Aj. de Picassent Conxa García Ferrer Alcaldessa

Aj. de Piles Víctor Martínez Alonso Regidor 

Aj. de Pobla de Farnals, La Mª Carmen Benlloch Tomás Regidora Benestar Social, Igualtat, Hisenda

Aj. de Pobla del Duc, La María del Carmen Català Soler Regidora Benestar Social, Dona, Sanitat, Cultura

Aj. de Poblets, Els Mª Victoria Tomás Escrivá Regidora Serveis Socials

Aj. de Polinyà de Xúquer Dolores Moreno Ull Regidora Polítiques Socials

Aj. de Potries Rosa Canet Soler Regidora Benestar Social, Majors, Sanitat

Aj. de Puig de Santa María, El Mª Ángeles Beltrán Porta Regidora Benestar Social

Aj. de Quart de Poblet Llum Moral Muñóz Regidora Serveis Socials, Família

Aj. de Quatretonda María Encarnación Esquer Oltra Regidora Benestar Social, Sanitat, Joventut

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

Aj. de Rafelcofer Anna García Escrivà Regidora Igualtat, Polítiques inclusives, Cultura

Aj. de Rocafort Jorge Ortega Cotarelo Regidor Joventut, Economia, Participació 

Aj. de Rótova Felicitat Balbastre Vila Regidora Benestar Social, Participació Ciutadana, 

Aj. de Sagunt Dario Moreno Lerga Alcalde

Aj. de Salem Estefania Orts Cortell Regidora Igualtat, Benestar Social, Sanitat

Aj. de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero Gabriel Alcalde

Aj. de Sant Mateu Ana María Besalduch Besalduch Alcaldessa

Aj. de Senija Francisco Mas Martí Regidor Assumptes Socials, Esport, Agricultura

Aj. de Simat de la Valldigna Lucia Monsalut Batallet Martin Regidora Educació, Hisenda, Desenvolup. Local

Aj. de Sueca Gema Navarro Poveda Regidora Promoció Econòmica

Aj. de Sumacàrcer Pilar Mena López Regidora Sostenibilitat, Participació Ciutadana 

Aj. de Teresa Juan Ernesto Pérez Calatayud Alcalde

Aj. de Teulada Mª Carmen Botija Sáez Regidora Benestar Social, Igualtat, Part.Ciutadana

Aj. de Torrent José Antonio Castillejo Durán Regidor Atenció, Transport

Aj. de València Maite Ibáñez Giménez Regidora Cooperació Desenvolupament, Migració

Aj. de Vallada Felicidad Manrubia Colomer Regidora Igualtat, Polítiques Inclusives

Aj. de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte Regidor Serveis Socials, Recursos Humans

Aj. de Villanueva de Castellón Annaïs Martorell López Regidora Benestar Social, Dona, Igualtat

Aj. de Vinalesa Francisco Javier Puchol Ruiz Alcalde

Aj. de Xaló Joan Miquel Garces Font Alcalde

Aj. de Xàtiva Raquel Caballero Pastor Regidora Cultura, Turisme, Memòria

Aj. de Xeresa Eva Calleja Roselló Regidora Educació, Polítiques Inclusives, Igualtat

Aj. de Xixona Isabel López Galera Alcaldessa

ENTITAT INTERLOCUTOR CÀRREC

Manc. de La Costera-Canal María José Tortosa Tortosa Presidenta

Manc. d'Els Ports Blai Peñarroya Pechoabierto President

Manc. de L'Horta Sud Eva Angela Sanz Portero Presidenta

Manc. de Manuel, L'Ènova, ... Rafaela Aliaga Sendra Presidenta

Manc. de La Ribera Alta Txema Peláez Palazón President

Manc. de La Ribera Baixa Arturo Escrig Català President

Manc. de La Safor María Assumpció Dominguez Medina Vicepresidenta

Manc. de La Vall d'Albaida Amparo Canals Senabre Consellera

Manc. de Les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer President
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Per a aconseguir-ho, el Fons ha de ser 
l’instrument mobilitzador, autònom i 

sostenible que facilite la cooperació 
municipal valenciana en el nou 

escenari internacional i la realitat 
dels nostres municipis.

El Pla Estratègic 2019-2022 té com a objectiu general el de contribuir al desenvolupa-
ment humà, la disminució de la pobresa, l'enfortiment de la governança local, 
l'apoderament de la dona i el ple exercici dels drets individuals i col·lectius en països 
empobrits.

Al llarg de l’any 2019 el Fons ha treballat en l’elaboració del seu Pla Estratègic per als 
pròxims 4 anys.

El Fons ha definit aquest document com la nova fulla de ruta de l'entitat comptant amb 
els socis i en el qual han participat regidors/es, alcaldes/sses, tècnics/es municipals dels 
municipis socis i personal tècnic i Junta Executiva de l’entitat.

El Pla Estratègic contempla treballar per promoure una consciència crítica i de ciutada-
nia global en els nostres ajuntaments socis, i en la Comunitat Valenciana en general, 
mitjançant l’educació per al desenvolupament.

El pla contempla 4 les línies 
d’acció: Cooperació al desen-
volupament, Educació per al 
D e s e n vo l u p a m e n t  i  l a  
Ciutadania Global, Acció 
humanitària i d'emergència i 
Enfortiment i acció institucio-
nal.

El Pla Estratègic s'ha elaborat a partir de l'avaluació de l'anterior pla, incorporant ele-
ments de les seues conclusions i recomanacions, hi han participat de manera directa 89 
persones en 5 tallers que baix l'enfocament de territorialització i el lema "Sumem per 
transformar" s'van realitzar als municipis de Benissa, Betxí, Xàtiva (2) i Parcent.

Nova legislatura

L’any 2019 ha estat marcat per la celebració de les eleccions municipals i autonòmiques. 
El canvi produït en la majoria dels governs dels municipis socis de l’entitat ha tingut com 
a primera conseqüència que s’ha genetat una renovació importantíssima en els interlo-
cutors dels ajuntaments i mancomunitats davant del Fons Valencià per la Solidaritat, i 
també la renovació de la Junta Executiva de l’entitat, quasi en la seua totalitat, excepte 
en dos dels membres de la mateixa.

El canvi d’interlocutors en els ajuntaments socis ha suposat un esforç considerable per 
a l’oficina tècnica del Fons en matèria d’informació, tant en la línia de sol·licitar dades 
del nomenaments dels representants dels ajuntaments en el Fons, com en la de propor-
cionar informació als mateixos sobre la seua afiliació a l’associació i la realització de 
reunions amb els nous interlocutors per presentar el Fons, el seu treball i la vinculació 
del seu ajuntament a l’entitat.

Socis

Pla Estratègic Fons Valencià 2019-2022

Al llarg de l’exercici 2019 el Fons Valencià va tindre un increment de 5 nous ajuntaments 
socis (Moncada, Sumacàrcer, Benassal, Sant Mateu i L’Alfàs del Pi) i una baixa (Algímia 
d’Alfara), arribant a finals de 2019 a un total de 122 socis, 113 ajuntaments i 9 mancomu-
nitats, que suposen una població de 2.327.714 habitants, quasi el 50% de la població 
total de la Comunitat Valenciana.

Informe de Gestió 2019

Aquest projecte, que porta per títol “Enfortiment de Consells Municipals Plurals en El 
Salvador”, pretén que 5 municipis consoliden i enfortisquen la correcta funció dels 
seus Consells Municipals Plurals i es desenvolupa al terreny de la mà de l’organització 
Iniciativa Social para la Democracia, amb el suport del Fons Valencià.

A Bolívia, hem continuat amb els programes alineats amb l’objectiu estratègic de 
contribuir al enfocament de gènere en les agendes institucionals municipals, com és 
el cas del municipi de San José de Chiquitos a l’orient de del país. “Impulsant políti-
ques de gènere en el municipi de San José de Chiquitos” es desenvolupa gràcies a la 
nostra contrapart en terreny CEPAD i amb la contribució econòmica de la Diputació 
de València. Els objectius principals del projecte executats en 2019 han estat la 
implementació d’accions de protecció de la dona establertes en el Pla Municipal de 
Gènere de San José i l’enfortiment institucionalment la Direcció Municipal de Gènere 
de San José.

En 2019  es manté la col·laboració i treball amb entitats públiques provincials com la 
Diputació de València i de Castelló que s’ha concretat en la firma de dos convenis de 
col·laboració per impulsar dos projectes, un de desenvolupament a Bolívia, i altre 
d’educació per a una ciutadania global a diferents municipis de la província de 
Castelló. Podem dir que amb les diputacions de Castelló i València hi ha una continuï-
tat i increment del treball iniciat en anys anteriors. Per altre costat consolidem la 
col·laboració i cooperació amb la Direcció General de Cooperació Internacional de la 
Conselleria de Transparència, Participació, Qualitat Democràtica i Cooperació, amb 
el finançament d’un projecte municipalista a El Salvador, que recupera el nostre 
treball a aquest país, i que suposa un increment important a nivell econòmic en la 
subvenció de la Direcció General de Cooperació respecte als exercicis anteriors. Però 
la col·laboració amb els òrgans de participació i representació de l’administració 
autonòmica en cooperació internacional ha estat ben intensa, al Comitè d’Acció 
Humanitària de la Comunitat Valenciana, al Consell Valencià de Cooperació al 
Desenvolupament i a la seua Comissió Assessora Permanent , o en els espais que la 
Direcció General de Cooperació ha obert als agents de la cooperació valenciana, 
com la Ponència tècnica d’Educació per al Desenvolupament i la del IV Pla Director 
de la Cooperació Valenciana. No hem de deixar passar el treball de coordinació 
estatal i intercanvi d’experiències a través de la Confederació de Fons de Cooperació 
i Solidaritat i el treball en els consells locals de cooperació dels municipis socis del 
Fons Valencià on tinguem representació: Ontinyent, Quart de Poblet, Elx, i València. 

Esta nova col·laboració, gràcies a l’aportació d’una línia nominativa amb la Direcció 
General de Cooperació Internacional, ens ha permès enfortir la democràcia local 
salvadorenca a través de la consolidació dels Consells Municipals Plurals amb 
l'impuls dels objectius de la reforma de la Llei Nacional de Pluralitat dels consells.

A l’orient de Bolívia, seguim les actuacions de suport als col·lectius juvenils de la mà 
de la contrapart Proceso Servicios Educativos ONGD. El projecte “Joventut chiquita-
na i guaraya construint ciutadania. Fase IV” es desenvolupa en 6 municipis de la zona 

Projectes de desenvolupament

A l’Equador hem continuat les intervencions dirigides a l’apoderament de polítiques 
d’equitat i igualtat de gènere, així s’ha dut a terme el projecte “Municipis per la igual-
tat i contra la violència masclista”, amb la contrapart CEPAM als municipis d’Otavalo i 
Rumiñahui. La recent elecció d'autoritats municipals, alcaldes/sses i regidors/es, a 
l’Equador ens ha oferit l'oportunitat d'incidència en les polítiques municipals de 
gènere, i en particular en la prevenció i atenció de violència de gènere. L'estratègia de 
treball s’ha centrat en l'enfortiment dels Consells de Protecció de Drets, amb la 
finalitat que puguen incorporar de manera explícita les polítiques d'igualtat de 
gènere, no discriminació i una vida sense violència. En aquest sentit, s’ha treballat en 
la capacitació al personal dels consells, i se'ls ha dotat d'instruments que els faciliten 
dissenyar i implementar polítiques i programes municipals per a atendre problemes 
de violència masclista. El projecte a més, ha facilitat l'intercanvi d'experiències i 
lliçons apreses entre els consells de protecció de drets dels dos municipis.

Relacions institucionals

Pel que fa a l’àrea de projectes hem ampliat les col·laboracions de cooperació des-
centralitzada municipalista amb El Salvador.
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escenari internacional i la realitat 
dels nostres municipis.
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En 2019 l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global ha desenvo-
lupat 4 projectes, que han suposat la realització de 148 activitats en 39 municipis 
socis diferents, arribant a 4.143 beneficiaris directes.

El programa d’assistències tècniques “Especialista Municipal Voluntari/ària”, ha 
celebrat la huitena edició, enfortint el programa d’intercanvi entre personal munici-
pal, recollit en el nou pla estratègic del Fons com a PITA (Programa d’Intercanvi 
Tècnic d'Aprenentatge).

Les assistències han creat una consciència solidària i cooperativa en les persones 
voluntàries que han participat en prestar assistència tècnica especialitzada en 
municipis i entitats en països del Sud, així com mantindré obert un espai de partici-
pació directa en terreny per als municipis socis en programes i projectes de coopera-
ció al desenvolupament.

En 2019 s’han ofert 9 places d’assistència tècnica amb les nostres contraparts a 
Bolívia, l’Equador i El Salvador. Les àrees d’intervenció han estat joventut, gènere, 
urbanisme, atenció ciutadana i turisme.

Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

chiquitana i guaraya del país i centra les accions en desenvolupar processos de 
formació i capacitació per a l'apoderament de la joventut chiquitana i guaraya que 
participa en les plataformes juvenils. 

Un altre projecte que hem desenvolupat a Bolívia, dins de la línia de gènere, “Enfor-
tint l’acció política de les dones. Fase II” desenvolupat a la capital del país amb la 
contrapart Centro Juana Azurduy.  El present projecte s’ha ocupat de la problemàti-
ca de l'accés al poder polític de les dones i ha estat emmarcat en l’estratègia institu-
cional d’incidència política de la contrapart. Les accions han abordat dues línies de 
treball; la primera de formació política amb l’Escola per a dones líders a Sucre i la 
segona d’enfortiment organitzacional amb l’acompanyament i assistència tècnica i 
política per a organitzacions socials femenines del territori, per facilitar la capacita-
ció i qualificació de les dones dirigents d’aquestes organitzacions.

En 2019 s’ha realitzat una intervenció d’acció humanitària amb la entitat La Vicuña, 
als campaments Saharauis per millorar la situació sanitària en l'àrea de 
l'otorinolaringologia, de les persones sahrauís residents en els camps de refugiats de 
Tindouf.

 

Entre els mesos de gener i febrer s’han realitzat les últimes activitats del projecte 
“In/Sostenible” cofinançat per la Direcció General de Cooperació Internacional de la 
Generalitat Valenciana: la gira de la contrapart del Sud, la jornada final del projecte i 
la presentació dels materials didàctics i de sensibilització elaborats. Al mateix temps, 
i ja amb fons propis de l’entitat, s’han realitzat les activitats del projecte (exposició, 
taller didàctic i conta contes) als municipis d’Almussafes, Pedreguer, El Genovés i 
Alfafara.

En el mes de març s’ha dut a terme la quinzena edició del projecte “Ser dona al Sud”, 
amb la participació d’una delegació de Bolívia formada per Martina Espinoza, diri-
gent de la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de 
Chuquisaca Bartolina Sisa, y Jimena Calizaya, Tècnica del Centro Juana Azurduy, 
contrapart amb la que el Fons Valencià té en marxa un projecte de cooperació 
internacional al desenvolupament.

Finalment, cal destacar el compromís dels socis amb l’entitat, ja que el 90,97% han 
fet efectiu o meritat la seua aportació dins de l’exercici 2019.

Tanquem l’apartat destacant la realització de les activitats de sensibilització dels 
voluntaris/ries del programa “Especialista Municipal Voluntari/ària” en els ajunta-
ments on desenvolupen el seu treball i els municipis de residència.

És per aquest motiu que es va incorporar a l’oficina tècnica del Fons una persona 
especialitzada en l’àrea de Comunicació, posant la visió d’aquest espai a uns nous 
nivells per a informar a les entitats locals sòcies, altres grups d'interés i la societat en 
general, i com a eina de transparència. Així mateix, aquest fet va alineat amb el Pla 
Estratègic 2019-2022 del Fons, on es marquen objectius específics de comunicació, 
com ara l’elaboració d’un Pla de Comunicació.

En l’últim trimestre de 2019 s’ha desenvolupat la segona edició del projecte “Castelló 
per la Pau”, amb el cofinançament de la Diputació de Castelló i la participació de 6 
municipis de la província.

Comunicació

A 2019 s’ha produir un punt d’inflexió en matèria de comunicació de l’entitat, apos-
tant per apropar el major nombre d’informació a les entitats locals sòcies sobre el 
treball de l’entitat.

Així mateix, durant tot l’exercici s’han executat les diferents activitats previstes en el 
projecte “Sensibilització Socis”, amb la participació en diferents fires, cursos i jorna-
des de formació.

Per altra banda, durant aquest exercici es van consolidar els espais de comunicació 
propis de la nostra entitat, destacant l’augment de la notorietat a les xarxes socials, 
tant per l’increment de noves persones que segueixen l’activitat de l’associació 
mitjançant les mateixes com pel creixement de l’impacte total de les publicacions 
sobre la ciutadania. També s’ha continuat treballant a través de la pàgina web del 
Fons i a través d'altres espais digitals de l’organització. A més a més, la relació amb 
els mitjans de comunicació s’ha territorialitzat, mantenint el contacte amb les edi-
cions generals i seccions especialitzades en cooperació i solidaritat, amb l’objectiu 
d’incorporar-se a l'avantatge competitiu que els mitjans locals i comarcals hi tenen 
per l’elevat índex de proximitat que tenen sobre el veïnat dels seus municipis.

Econòmica

Pel que fa a la despesa a projectes en 2019 s’ha fet una inversió superior a 2018 
(10,62%).

Respecte a l’àrea econòmica, en 2019, el total dels ingressos/consignacions dels 
socis del Fons han estat superiors als de l’exercici 2018 (3,36%) i pel que fa a la quan-
tia econòmica de les subvencions concedides al Fons Valencià per part 
d’administracions públiques valencianes han crescut un 111 % respecte a l’any 2018.
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Data i lloc Objecte Participen

Castelló,
Palau Provincial

29/05/2019; Firma Conveni amb la Diputació de 
Castelló
(Conveni 2020)

- Secretari Diputació de Castelló

- Vocal Junta Executiva del Fons Valencià (Aj.Vila-real)
- Presidenta del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

31/05/2019;
Picassent Firma Conveni ONGD Niquia - President ONGD Niquia

- Gerent del Fons Valencià

Còrdova
05-7/06/2019; Jornada formació interna Gerents 

Confederació de Fons de Cooperació i 
Solidaritat

- Gerents dels Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià

06/06/2019;

Escorxador Mun.
Elx, Presentació campanya EMV 2019 - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

17/07/2019;
València,
DGCooperació

Reunió amb el Cap de Secció de 
Promoció i Relacions amb els Agents 
Socials 
(Projecte In/Sostenible)

- Cap de Secció de Promoció i Relacions amb els Agents 
Socials

- Tècnics de Projectes d'EpdCGdel Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià 

València,
09/09/2019; 

Seu Compromís

Reunió amb Co-Secretari Organització 
Grup Compromís - Gerent del Fons Valencià

18/09/2019; 
Xàtiva

Reunió amb Secretària Cooperació i 
Refugiats PSPV-PSOE

- Secretària Cooperació i Refugiats PSPV-PSOE
- Gerent del Fons Valencià

23/09/2019;
Xàtiva

Reunió amb Secretari Política Municipal 
d'EUPV

- Reunió amb Secretari Política Municipal d'EUPV
- Gerent del Fons Valencià

23/09/2019; 
Xàtiva

Reunió amb Secretària Executiva 
Política Municipal Partit Popular CV - Gerent del Fons Valencià

- Secretària Executiva Política Municipal P. Popular CV 

26/09/2019; 
València,
Universitat Politècnica, 
Facultat Agrònoms

Presentació Avaluació Intermèdia IV 
Pla Director Cooperació Valenciana 
2017-2020

- Gerent del Fons Valencià

València,
29/10/2019; 

DGCooperació

Reunió amb la SubdirectoraDGCoop i el 
Cap de Secció de Promoció i Relacions 
amb els Agents Socials
(Conveni 2020)

- Cap Secció Promoció i Relacions amb Agents Socials
- Gerent del Fons Valencià

- Subdirectora DGCooperació

05/11/2019;

Diputació
Castelló, (Presentar nova Junta Executiva Fons 

Valencià i conveni col·laboració 2020)

Entrevista Vicepresidenta Diputació de 
Castelló

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Xàtiva)

- Vicepresidenta Diputació de Castelló

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Estivella)
- Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Assessora Vicepresidenta Diputació de Castelló
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Data i lloc Objecte Participen

Xàtiva,
Seu Fons Valencià

21/01/2019; Reunió Avaluació Pla Director 
Generalitat Valenciana

-  Tècnics de la DGCooperació
-  Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

29/01/2019;
Xàtiva (Zoom)

Reunió de Gerents de la Confederació 
de Fons de Cooperació i Solidaritat -  Gerents del Fons membres de la Confederació de 

Cooperació i Solidaritat

-  Gerent del Fons Valencià

València,
06/02/2019;

Diputació

Reunió amb el President de la 
Diputació de València -  Gerent del Fons Valencià

-  President de la Diputació de València
-  P residenta del Fons Valencià

Alacant,
06/02/2019;

Casa de Mediterrani

Jornada “Diálogos de Mujeres por la 
Paz en el Mediterráneo. 
Experienciasafricanas, mediterráneas y 
latinoamericanas”

- Gerent del Fons Valencià
- Tècnica de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Càceres,
20-21/02/2019; Reunió Assemblea General Ordinària 

Confederació de Fons de Solidaritat i 
Cooperació - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Vicepresident del Fons Valencià

València,
26/02/2019; 

Diputació

Reunió amb el President de la 
Diputació de València i el Diputat de 
Cooperació
(Seguiment conveni col·laboració) - Vicepresident del Fons Valencià

- President Diputació de València

- Presidenta del Fons Valencià
- Diputat de Cooperació

26/02/2019;
València

Reunió ONGD Treball Solidari
(Presentació Ongd)

- Representant ONGD Treball Solidari
- Gerent del Fons Valencià

01/03/2019;
Torrevieja

Jornada Aliança Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible - Gerent del Fons Valencià

- Presidenta del Fons Valencià 

Ciutat Adm. 9 d'octubre

27/03/2019;
València, Jornada ODS Direcció General de 

Cooperació - Tècnicade Projectes de Cooperació del Fons Valencià
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Eivissa
29/03/2019; Aniversari Fons Pitius - Vicepresident del Fons Valencià

Xàtiva,
Parc de Bombers

04/04/2019; Firma Memoràndum Fons Valencià amb 
el Consorci Provincial de Bombers 
Diputació de València

- Cap del Parc de Bombers de Xàtiva
- Gerent del Consorci de Bombers de València

- President del Consorci de Bombers i Diputat de Medi 
Ambient 

- Caporal del Grup Especial de Rescat d'Altura
- Presidenta del Fons Valencià

- Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Col·legi Major Rector 
Peset

València,
11/04/2019; Firma Acord per a una Cooperació 

Internacional al Desenvolupament 
transformadora

- Gerent del Fons Valencià

07/05/2019;
Xàtiva (Zoom)

Reunió de Gerents de la Confederació 
de Fons de Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

15/05/2019; 

Universitat València
València, Acord Política Pública Municipal 

Cooperació Ajuntament de València - Gerent del Fons Valencià
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Data i lloc Objecte Participen

Castelló,
Palau Provincial

29/05/2019; Firma Conveni amb la Diputació de 
Castelló
(Conveni 2020)

- Secretari Diputació de Castelló

- Vocal Junta Executiva del Fons Valencià (Aj.Vila-real)
- Presidenta del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

31/05/2019;
Picassent Firma Conveni ONGD Niquia - President ONGD Niquia

- Gerent del Fons Valencià

Còrdova
05-7/06/2019; Jornada formació interna Gerents 

Confederació de Fons de Cooperació i 
Solidaritat

- Gerents dels Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià

06/06/2019;

Escorxador Mun.
Elx, Presentació campanya EMV 2019 - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

17/07/2019;
València,
DGCooperació

Reunió amb el Cap de Secció de 
Promoció i Relacions amb els Agents 
Socials 
(Projecte In/Sostenible)

- Cap de Secció de Promoció i Relacions amb els Agents 
Socials

- Tècnics de Projectes d'EpdCGdel Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià 

València,
09/09/2019; 

Seu Compromís

Reunió amb Co-Secretari Organització 
Grup Compromís - Gerent del Fons Valencià

18/09/2019; 
Xàtiva

Reunió amb Secretària Cooperació i 
Refugiats PSPV-PSOE

- Secretària Cooperació i Refugiats PSPV-PSOE
- Gerent del Fons Valencià

23/09/2019;
Xàtiva

Reunió amb Secretari Política Municipal 
d'EUPV

- Reunió amb Secretari Política Municipal d'EUPV
- Gerent del Fons Valencià

23/09/2019; 
Xàtiva

Reunió amb Secretària Executiva 
Política Municipal Partit Popular CV - Gerent del Fons Valencià

- Secretària Executiva Política Municipal P. Popular CV 

26/09/2019; 
València,
Universitat Politècnica, 
Facultat Agrònoms

Presentació Avaluació Intermèdia IV 
Pla Director Cooperació Valenciana 
2017-2020

- Gerent del Fons Valencià

València,
29/10/2019; 

DGCooperació

Reunió amb la SubdirectoraDGCoop i el 
Cap de Secció de Promoció i Relacions 
amb els Agents Socials
(Conveni 2020)

- Cap Secció Promoció i Relacions amb Agents Socials
- Gerent del Fons Valencià

- Subdirectora DGCooperació

05/11/2019;

Diputació
Castelló, (Presentar nova Junta Executiva Fons 

Valencià i conveni col·laboració 2020)

Entrevista Vicepresidenta Diputació de 
Castelló

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Xàtiva)

- Vicepresidenta Diputació de Castelló

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Estivella)
- Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Assessora Vicepresidenta Diputació de Castelló
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Xàtiva,
Seu Fons Valencià

21/01/2019; Reunió Avaluació Pla Director 
Generalitat Valenciana

-  Tècnics de la DGCooperació
-  Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

29/01/2019;
Xàtiva (Zoom)

Reunió de Gerents de la Confederació 
de Fons de Cooperació i Solidaritat -  Gerents del Fons membres de la Confederació de 

Cooperació i Solidaritat

-  Gerent del Fons Valencià

València,
06/02/2019;

Diputació

Reunió amb el President de la 
Diputació de València -  Gerent del Fons Valencià

-  President de la Diputació de València
-  P residenta del Fons Valencià

Alacant,
06/02/2019;

Casa de Mediterrani

Jornada “Diálogos de Mujeres por la 
Paz en el Mediterráneo. 
Experienciasafricanas, mediterráneas y 
latinoamericanas”

- Gerent del Fons Valencià
- Tècnica de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Càceres,
20-21/02/2019; Reunió Assemblea General Ordinària 

Confederació de Fons de Solidaritat i 
Cooperació - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Vicepresident del Fons Valencià

València,
26/02/2019; 

Diputació

Reunió amb el President de la 
Diputació de València i el Diputat de 
Cooperació
(Seguiment conveni col·laboració) - Vicepresident del Fons Valencià

- President Diputació de València

- Presidenta del Fons Valencià
- Diputat de Cooperació

26/02/2019;
València

Reunió ONGD Treball Solidari
(Presentació Ongd)

- Representant ONGD Treball Solidari
- Gerent del Fons Valencià

01/03/2019;
Torrevieja

Jornada Aliança Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible - Gerent del Fons Valencià

- Presidenta del Fons Valencià 

Ciutat Adm. 9 d'octubre

27/03/2019;
València, Jornada ODS Direcció General de 

Cooperació - Tècnicade Projectes de Cooperació del Fons Valencià
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Eivissa
29/03/2019; Aniversari Fons Pitius - Vicepresident del Fons Valencià

Xàtiva,
Parc de Bombers

04/04/2019; Firma Memoràndum Fons Valencià amb 
el Consorci Provincial de Bombers 
Diputació de València

- Cap del Parc de Bombers de Xàtiva
- Gerent del Consorci de Bombers de València

- President del Consorci de Bombers i Diputat de Medi 
Ambient 

- Caporal del Grup Especial de Rescat d'Altura
- Presidenta del Fons Valencià

- Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Col·legi Major Rector 
Peset

València,
11/04/2019; Firma Acord per a una Cooperació 

Internacional al Desenvolupament 
transformadora

- Gerent del Fons Valencià

07/05/2019;
Xàtiva (Zoom)

Reunió de Gerents de la Confederació 
de Fons de Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

15/05/2019; 

Universitat València
València, Acord Política Pública Municipal 

Cooperació Ajuntament de València - Gerent del Fons Valencià
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Agenda 2019 Àrea relacions amb els ajuntaments

Data i lloc Objecte Participen

Xàtiva,
22/01/2019; 

Seu Fons

Reunió amb Avaluador-Dialoguia
(Pla Estratègic)

- Avaluador Dialoguia

- Vicepresident del Fons Valencià
- Presidenta del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

València,
01/02/2019; 

Ajuntament

Reunió amb el Director Programa de 
Cooperacióde l'Aj.València - Gerent del Fons Valencià

- Director Programa de Cooperació Aj.València

01/02/2019; 
La Pobla de Vallbona,
Ajuntament

Reunió amb Regidora de Benestar 
Social Aj. La Pobla de Vallbona
(adhesió del municipi al Fons Valencià 
per la Solidaritat)

- Regidor Benestar Social Aj. La Pobla de Vallbona
- Gerent del Fons Valencià

Onda,
Ajuntament

05/02/2019; Jornada Serveis Socials - Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

08/02/2019; 
La Llosa de Ranes,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj. La Llosa de 
Ranes i la Secretària del Fons Valencià
(seguiment acord adhesió) - Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. La Llosa de Ranes
- Secretària Junta Executiva del Fons Valencià

11/02/2019; 

Ajuntament
Polinyà de Xúquer,

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorera del Fons Valencià

19/02/2019; 
València,
Ajuntament

Reunió Consell de Cooperació 
Aj.València

- Gerent del Fons Valencià

Benissa,
Centre Excel·lència

22/02/2019; Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia
- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València
- Gerent del Fons Valencià

26/02/2019; 
Xàtiva,
Ajuntament 

Reunió amb Delegació Toquilleres 
(presentació campanya SDS)

- Alcalde Aj.Xàtiva
- Presidenta del Fons Valencià
- Delegació Toquilleres
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Betxí,
26/02/2019; 

Seu Novessendes

Taller Pla Estratègic Fons Valencià 
- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València 
- Gerent del Fons Valencià

- Avaluador Dialoguia

Antic Ajuntament

26/02/2019; 
Ontinyent,

Reunió Consell Solidaritat i Cooperació 
d'Ontinyent

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Casa de Cultura
Xàtiva,
28/02/2019; Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia

- Gerent del Fons Valencià

- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València 

Parcent
04/03/2019; Reunió Junta Executiva Fons Valencià - Membres Junta Executiva Fons Valencia

- Gerent del Fons Valencià

04/03/2019; 
Parcent 

Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia
- Junta Executiva Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià
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19/11/2019; 
València,
Conselleria de 
Transparència

Firma Convenia PC 222 - Directora General Cooperació Internacional
- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

- Consellera de Transparència

- Gerent del Fons Valencià

21/11/2019; 
València,
Ajuntament

Jornada Àgora - Coop. Internacional i 
Drets Col·lectius: Moviments Locals cap 
a la Justícia Global.

- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

(Zoom)
Xàtiva,
27/11/2019; Reunió de Gerents de la Confederació 

de Fons de Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels  Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

Conselleria de 
Transparència

04/12/2019; 
València, Reunió del Comitè Permanent Consell 

Valencià de Cooperació
- Tresorer Junta Executiva del Fons Valencià
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/12/2019;
València,
Diputació

(Presentació nova Junta Executiva 
Fons Valencià Valencià i conveni 
col·laboració 2020)

Entrevista amb la Diputada de 
Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Pedreguer)

- Gerent del Fons Valencià

- Vicepresidenta del Fons Valencià 

- Diputada de Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Estivella)

- President del Fons Valencià 

17/12/2019; 
València,
ADEIT

Reunió del Consell Valencià de 
Cooperació

- Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià
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Agenda 2019 Àrea relacions amb els ajuntaments

Data i lloc Objecte Participen

Xàtiva,
22/01/2019; 

Seu Fons

Reunió amb Avaluador-Dialoguia
(Pla Estratègic)

- Avaluador Dialoguia

- Vicepresident del Fons Valencià
- Presidenta del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

València,
01/02/2019; 

Ajuntament

Reunió amb el Director Programa de 
Cooperacióde l'Aj.València - Gerent del Fons Valencià

- Director Programa de Cooperació Aj.València

01/02/2019; 
La Pobla de Vallbona,
Ajuntament

Reunió amb Regidora de Benestar 
Social Aj. La Pobla de Vallbona
(adhesió del municipi al Fons Valencià 
per la Solidaritat)

- Regidor Benestar Social Aj. La Pobla de Vallbona
- Gerent del Fons Valencià

Onda,
Ajuntament

05/02/2019; Jornada Serveis Socials - Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

08/02/2019; 
La Llosa de Ranes,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj. La Llosa de 
Ranes i la Secretària del Fons Valencià
(seguiment acord adhesió) - Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. La Llosa de Ranes
- Secretària Junta Executiva del Fons Valencià

11/02/2019; 

Ajuntament
Polinyà de Xúquer,

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorera del Fons Valencià

19/02/2019; 
València,
Ajuntament

Reunió Consell de Cooperació 
Aj.València

- Gerent del Fons Valencià

Benissa,
Centre Excel·lència

22/02/2019; Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia
- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València
- Gerent del Fons Valencià

26/02/2019; 
Xàtiva,
Ajuntament 

Reunió amb Delegació Toquilleres 
(presentació campanya SDS)

- Alcalde Aj.Xàtiva
- Presidenta del Fons Valencià
- Delegació Toquilleres
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Betxí,
26/02/2019; 

Seu Novessendes

Taller Pla Estratègic Fons Valencià 
- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València 
- Gerent del Fons Valencià

- Avaluador Dialoguia

Antic Ajuntament

26/02/2019; 
Ontinyent,

Reunió Consell Solidaritat i Cooperació 
d'Ontinyent

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Casa de Cultura
Xàtiva,
28/02/2019; Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia

- Gerent del Fons Valencià

- Tècnics/ques i Regidors/es Ajuntaments Socis Fons 
València 

Parcent
04/03/2019; Reunió Junta Executiva Fons Valencià - Membres Junta Executiva Fons Valencia

- Gerent del Fons Valencià

04/03/2019; 
Parcent 

Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Avaluador Dialoguia
- Junta Executiva Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià
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19/11/2019; 
València,
Conselleria de 
Transparència

Firma Convenia PC 222 - Directora General Cooperació Internacional
- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

- Consellera de Transparència

- Gerent del Fons Valencià

21/11/2019; 
València,
Ajuntament

Jornada Àgora - Coop. Internacional i 
Drets Col·lectius: Moviments Locals cap 
a la Justícia Global.

- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

(Zoom)
Xàtiva,
27/11/2019; Reunió de Gerents de la Confederació 

de Fons de Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels  Fons membres de la Confederació de 
Cooperació i Solidaritat

Conselleria de 
Transparència

04/12/2019; 
València, Reunió del Comitè Permanent Consell 

Valencià de Cooperació
- Tresorer Junta Executiva del Fons Valencià
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/12/2019;
València,
Diputació

(Presentació nova Junta Executiva 
Fons Valencià Valencià i conveni 
col·laboració 2020)

Entrevista amb la Diputada de 
Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Pedreguer)

- Gerent del Fons Valencià

- Vicepresidenta del Fons Valencià 

- Diputada de Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià (Aj.Estivella)

- President del Fons Valencià 

17/12/2019; 
València,
ADEIT

Reunió del Consell Valencià de 
Cooperació

- Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià
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07/03/2019; 

Ajuntament
Canals,

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

20/03/2019; 
Xàtiva,
Casa de Cultura

(Oficina Tècnica Fons Valencià)
Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Oficina Tècnica del Fons Valencià

28/03/2019; 
Benimodo

Jornada Mancomunitat Ribera Alta 
“Solidaritat Global: el paper de les 
comunitats locals”.

- Tècnic de projectes d'EpdCG del Fons Valencià

05/04/2019; 

Ajuntament
Canals,

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

08/04/2019; 
Xàtiva,
Seu Fons Valencià

Presentació esborrany Pla Estratègic 
Fons Valencià 2019-22 - Presidenta del Fons Valencià

- Avaluador Dialoguia

- Gerent del Fons Valencià
- Vicepresident del Fons Valencià

Canals,
25/04/2019; 

Ajuntament

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

06/05/2019; 

Ajuntament
Llosa de Ranes,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Llosa de Ranes,
Ajuntament

06/05/2019; Assemblea General Ordinària de Socis 
del Fons Valencià per la Solidaritat - Representants dels ajuntaments membres del Fons 

Valencià

- Membres de la Junta Executiva

- Equip Tècnic del Fons

15/05/2019; 

Ajuntament
Polinyà de Xúquer,

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Genovés,
29/05/2019; 

Ajuntament
(Programació In/Sostenible)
Reunió amb l'Alcalde Aj.Genovés - Alcalde Aj.Genovés

- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Ontinyent,
31/05/2019; Jornada “Ontinyent, cooperant amb el 

món”
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

11/06/2019; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorera del Fons Valencià

Castelló de Rugat,
Ajuntament

19/06/2018; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb Alcalde Aj.Castelló de 
Rugat

- Alcalde Aj.Castelló de Rugat
- Gerent del Fons Valencià

Benigànim,
19/06/2019; 

Ajuntament

Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià + Serigrafia 25 
Aniversari FVS

- Gerent del Fons Valencià

21/06/2019; 

Ajuntament
Novetlé, (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcalde Aj.Novetlé
- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Novetlé 

Alfafara,
Ajuntament

21/06/2019; Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cultura Aj.Alfafara

Ajuntament

21/06/2019; 
Bocairent,

Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià 

- Tècnic de Joventut Aj.Bocairent
- Gerent del Fons Valencià

2322

Data i lloc Objecte Participen

Beniatjar,
Ajuntament

21/06/2019; 
(Seguiment Acord d'Adhesió)
Reunió amb l'Alcalde Aj.Beniatjar

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Beniatjar 

21/06/2019; 
Quatretonda,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa 
Aj.Quatretonda

- Alcaldessa Aj.Quatretonda
- Gerent del Fons Valencià

26/06/2019; 
Alqueria de la Comtessa,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj.Alqueria de la 
Comtessa
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Alqueria de la Comtessa

Palmera,
26/06/2019; 

Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Joventut 
Aj.Palmera - Gerent del Fons Valencià

- Regidora Joventut Aj.Palmera

Ajuntament
Quart de Poblet,
27/06/2019; Reunió amb la Regidora de Pau i 

Solidaritat Aj.Quatretonda
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Pau i Solidaritat Aj.Quatretonda
- Gerent del Fons Valencià

Pobla de Farnals,
Ajuntament

27/06/2019; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb Regidora Aj.Pobla de 
Farnals

- Regidora Aj.Pobla de Farnals
- Gerent del Fons Valencià

27/06/2019; 
València,
Ajuntament

Reunió amb la Directora del Programa 
de Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj.València
(Seguiment Pla de Treball)

- Directora Programa Cooperació Aj.València
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

02/07/2019; 
Gandia,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Relacions 
Internacionals Aj.Gandia

- Regidora Relacions Internacionals Aj.Gandia
- Gerent del Fons Valencià

Gandia,
Mancomunitat de la 
Safor

02/07/2019; Reunió amb el Secretari Mancomunitat 
Municipis La Safor
(Entrega documentació)

- Secretari Mancomunitat Municipis La Safor
- Gerent del Fons Valencià

10/07/2019; 

Ajuntament
Beniarjó,

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Beniarjó
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcaldessa Aj.Beniarjó
- Gerent del Fons Valencià

Almoines,
11/07/2019; 

Ajuntament

Reunió amb la Regidora de 
Serv.Joventut i Polítiques Socials 
Aj.Almoines
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Regidora de Serv.Joventut i Polítiques 
Socials Aj.Almoines
- Gerent del Fons Valencià

Seu Mancomunitat
Sant Joanet,
18/07/2019; Reunió amb la Presidenta de la 

Mancomunitat de L'Ènova, Manuel..
(Entrega documentació)

- Presidenta de la Mancomunitat de L'Ènova, Manuel..
- Gerent del Fons Valencià

Agost,
Ajuntament

19/07/2019; Reunió amb l'Alcalde Aj.Agost
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj.Agost
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

22/07/2019; 
Nules,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Nules

- Regidora de Benestar Social Aj.Nules
- Equip Tècnic Benestar Social Aj. Nules
- Gerent del Fons Valencià

Morella,
Ajuntament

22/07/2019; Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Morella
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià 
- Regidora de Benestar Social Aj.Morella

22/07/2019; 
Sant Mateu,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa i el Secretari 
Aj.Sant Mateu
(Seguiment Acord d'Adhesió) - Secretari Aj.Sant Mateu

- Regidor de Benestar Social
- Alcaldessa Aj.Sant Mateu

- Gerent del Fons Valencià



Data i lloc Objecte Participen

07/03/2019; 

Ajuntament
Canals,

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

20/03/2019; 
Xàtiva,
Casa de Cultura

(Oficina Tècnica Fons Valencià)
Taller Pla Estratègic Fons Valencià - Oficina Tècnica del Fons Valencià

28/03/2019; 
Benimodo

Jornada Mancomunitat Ribera Alta 
“Solidaritat Global: el paper de les 
comunitats locals”.

- Tècnic de projectes d'EpdCG del Fons Valencià

05/04/2019; 

Ajuntament
Canals,

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

08/04/2019; 
Xàtiva,
Seu Fons Valencià

Presentació esborrany Pla Estratègic 
Fons Valencià 2019-22 - Presidenta del Fons Valencià

- Avaluador Dialoguia

- Gerent del Fons Valencià
- Vicepresident del Fons Valencià

Canals,
25/04/2019; 

Ajuntament

Reunió amb Vicepresident Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

06/05/2019; 

Ajuntament
Llosa de Ranes,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Llosa de Ranes,
Ajuntament

06/05/2019; Assemblea General Ordinària de Socis 
del Fons Valencià per la Solidaritat - Representants dels ajuntaments membres del Fons 

Valencià

- Membres de la Junta Executiva

- Equip Tècnic del Fons

15/05/2019; 

Ajuntament
Polinyà de Xúquer,

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Genovés,
29/05/2019; 

Ajuntament
(Programació In/Sostenible)
Reunió amb l'Alcalde Aj.Genovés - Alcalde Aj.Genovés

- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Ontinyent,
31/05/2019; Jornada “Ontinyent, cooperant amb el 

món”
- Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

11/06/2019; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorera del Fons Valencià

Castelló de Rugat,
Ajuntament

19/06/2018; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb Alcalde Aj.Castelló de 
Rugat

- Alcalde Aj.Castelló de Rugat
- Gerent del Fons Valencià

Benigànim,
19/06/2019; 

Ajuntament

Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià + Serigrafia 25 
Aniversari FVS

- Gerent del Fons Valencià

21/06/2019; 

Ajuntament
Novetlé, (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcalde Aj.Novetlé
- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Novetlé 

Alfafara,
Ajuntament

21/06/2019; Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cultura Aj.Alfafara

Ajuntament

21/06/2019; 
Bocairent,

Presentació documentació Assemblea 
General Fons Valencià 

- Tècnic de Joventut Aj.Bocairent
- Gerent del Fons Valencià

2322
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Beniatjar,
Ajuntament

21/06/2019; 
(Seguiment Acord d'Adhesió)
Reunió amb l'Alcalde Aj.Beniatjar

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Beniatjar 

21/06/2019; 
Quatretonda,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa 
Aj.Quatretonda

- Alcaldessa Aj.Quatretonda
- Gerent del Fons Valencià

26/06/2019; 
Alqueria de la Comtessa,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj.Alqueria de la 
Comtessa
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Alqueria de la Comtessa

Palmera,
26/06/2019; 

Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Joventut 
Aj.Palmera - Gerent del Fons Valencià

- Regidora Joventut Aj.Palmera

Ajuntament
Quart de Poblet,
27/06/2019; Reunió amb la Regidora de Pau i 

Solidaritat Aj.Quatretonda
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Pau i Solidaritat Aj.Quatretonda
- Gerent del Fons Valencià

Pobla de Farnals,
Ajuntament

27/06/2019; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb Regidora Aj.Pobla de 
Farnals

- Regidora Aj.Pobla de Farnals
- Gerent del Fons Valencià

27/06/2019; 
València,
Ajuntament

Reunió amb la Directora del Programa 
de Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj.València
(Seguiment Pla de Treball)

- Directora Programa Cooperació Aj.València
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

02/07/2019; 
Gandia,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Relacions 
Internacionals Aj.Gandia

- Regidora Relacions Internacionals Aj.Gandia
- Gerent del Fons Valencià

Gandia,
Mancomunitat de la 
Safor

02/07/2019; Reunió amb el Secretari Mancomunitat 
Municipis La Safor
(Entrega documentació)

- Secretari Mancomunitat Municipis La Safor
- Gerent del Fons Valencià

10/07/2019; 

Ajuntament
Beniarjó,

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Beniarjó
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcaldessa Aj.Beniarjó
- Gerent del Fons Valencià

Almoines,
11/07/2019; 

Ajuntament

Reunió amb la Regidora de 
Serv.Joventut i Polítiques Socials 
Aj.Almoines
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Regidora de Serv.Joventut i Polítiques 
Socials Aj.Almoines
- Gerent del Fons Valencià

Seu Mancomunitat
Sant Joanet,
18/07/2019; Reunió amb la Presidenta de la 

Mancomunitat de L'Ènova, Manuel..
(Entrega documentació)

- Presidenta de la Mancomunitat de L'Ènova, Manuel..
- Gerent del Fons Valencià

Agost,
Ajuntament

19/07/2019; Reunió amb l'Alcalde Aj.Agost
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj.Agost
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

22/07/2019; 
Nules,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Nules

- Regidora de Benestar Social Aj.Nules
- Equip Tècnic Benestar Social Aj. Nules
- Gerent del Fons Valencià

Morella,
Ajuntament

22/07/2019; Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Morella
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià 
- Regidora de Benestar Social Aj.Morella

22/07/2019; 
Sant Mateu,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa i el Secretari 
Aj.Sant Mateu
(Seguiment Acord d'Adhesió) - Secretari Aj.Sant Mateu

- Regidor de Benestar Social
- Alcaldessa Aj.Sant Mateu

- Gerent del Fons Valencià



Data i lloc Objecte Participen

23/07/2019; 
Sant Mateu, 
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Sant Mateu 
(Seguiment Acord d'Adhesió) - Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj.Sant Mateu

23/07/2019;
Benassal,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Benassal 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcaldessa Aj.Benassal
- Gerent del Fons Valencià

Centre Cultural

23/07/2019; 
Onda,

Reunió amb el Regidor de Benestar 
Social Aj.Onda
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidor de Benestar Social Aj.Onda

30/06/2019; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

05/09/2019; 

Ajuntament
Alcalalí,

(Serigrafia 25 Aniversari FVS)

Reunió amb el Regidor de Cultura 
Aj.Alcalalí

- Regidor de Cultura Aj.Alcalalí
- Gerent del Fons Valencià

05/09/2019; 
Parcent,
Ajuntament

Reunió amb la nova Interlocutora  
Regidora Aj.Parcent
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora Aj.Parcent

06/09/2019; 
Catarroja,
Ajuntament

Reunió amb la nova Interlocutora  
Regidora B.Social Aj.Catarroja
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Benestar Social Aj.Catarroja
- Gerent del Fons Valencià

09/09/2019; 

Ajuntament
Vinalesa,

Reunió amb el nou Interlocutor  
Alcalde Aj.Vinalesa
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Vinalesa

Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

12/09/2019; Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva,
13/09/2019; 

Ajuntament

Reunió amb la Presidenta del Fons 
Valencià

- Presidenta del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

19/09/2019; 
Olleria,

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora de 
Benestar Social Aj.Olleria
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj.Olleria
- Regidora de Benestar Social Aj.Olleria
- Gerent del Fons Valencià

Corbera,
20/09/2019; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde i Regidora de 
Cultura Aj.Corbera
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Cultura Aj.Corbera
- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj.Corbera

24/09/2019; 
Canals,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb elRegidor de Benestar 
Social Aj.Canals

- Regidor de Benestar Social Aj.Canals
- Gerent del Fons Valencià

26/09/2019; 

Politècnica, F.Agrònoms
València,

Reunió amb la Regidora de Cooperació 
Aj.Elx
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Cooperació Aj.Elx
- Gerent del Fons Valencià

27/09/2019; 
Canals,
Ajuntament

Reunió amb el Vicepresident del Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

03/10/2019; 

Casa de Cultura
Xàtiva,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

03/10/2019; 
Xàtiva,
Casa de Cultura

Reunió Assemblea General 
Extraordinària de Socis del Fons 
Valencià

- Representants membres socis del Fons Valencià
- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

- Equip Tècnic del Fons Valencià

2524

Data i lloc Objecte Participen

Alfàs del Pi,
11/10/2019; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora de 
Cooperació Aj.Alfàs del Pi
(Presentació Fons Valencià) - Tècnic de Cooperació Aj.Alfàs del Pi

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Aj.Alfàs del Pi
- Alcalde Aj.Alfàs del Pi

Teulada,
11/10/2019; 

Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Teulada

- Regidora de Benestar Social Aj.Teulada
- Gerent del Fons Valencià

23/10/2019; 
València

Reunió amb el President del Fons 
Valencià

- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

24/10/2019;
Olleria,
Ajuntament 

Reunió amb la Secretària del Fons 
Valencià

- Secretària del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Polinyà de Xúquer,
28/10/2019;

Ajuntament  

Reunió amb la Regidora de Polítiques 
Socials Aj. Polinyà de Xúquer - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Polítiques Socials Aj.Polinyà de Xúquer

Catarroja,
29/10/2019;

Ajuntament 

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Catarroja
(Projecte In/Sostenible)

- Regidora de Benestar Social Aj.Catarroja
- Gerent del Fons Valencià

30/10/2019; 
Xilxes,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj.Xilxes
(Presentació Fons Valencià – Adhesió 
Ajuntament)

- Alcalde Aj.Xilxes
- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

05/11/2019; 
Almenara,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Almenara
(Presentació Fons Valencià – Adhesió 
Ajuntament) - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Alcaldessa Aj. Almenara

06/11/2019; 

Centre Atenció 
València,

a la Immigració

Reunió Coordinació Programa PITA – 
Col·laboració Departament de Joventut 
Aj.València - Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

- Tècnic de Joventut Aj.València
- Gerent del Fons Valencià 

06/11/2019; 
València,
Centre Atenció 
a la Immigració

Reunió Coordinació Programa PITA – 
Col·laboració Departament Igualtat i 
Polítiques Inclusives Aj.València

- Gerent del Fons Valencià 
- Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

- Agent d'Igualtat i Polítiques Inclusives Aj.València

08/11/2019; 
Canals,
Ajuntament 

Reunió amb la Vicepresidenta del Fons 
Valencià

- Vicepresidenta del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

14/11/2019; 
Canals,
Ajuntament

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

Catarroja,
10/12/2019; 

Ajuntament

Presentació In/Sostenible - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/12/2019; 
Picanya,
Ajuntament

Presentació In/Sostenible - Gerent del Fons Valencià

UNED

17/12/2019; 
Ontinyent,

Reunió Consell de Cooperació i 
Solidaritat d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

18/12/2019; 
Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencia

- Secretari del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

València
20/11/2019; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcalde i Regidora de 
Benestar Social Aj.Bocairent

- Alcalde Aj.Bocairent

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora de Benestar Social Aj.Bocairent



Data i lloc Objecte Participen

23/07/2019; 
Sant Mateu, 
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Sant Mateu 
(Seguiment Acord d'Adhesió) - Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj.Sant Mateu

23/07/2019;
Benassal,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj.Benassal 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcaldessa Aj.Benassal
- Gerent del Fons Valencià

Centre Cultural

23/07/2019; 
Onda,

Reunió amb el Regidor de Benestar 
Social Aj.Onda
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidor de Benestar Social Aj.Onda

30/06/2019; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

05/09/2019; 

Ajuntament
Alcalalí,

(Serigrafia 25 Aniversari FVS)

Reunió amb el Regidor de Cultura 
Aj.Alcalalí

- Regidor de Cultura Aj.Alcalalí
- Gerent del Fons Valencià

05/09/2019; 
Parcent,
Ajuntament

Reunió amb la nova Interlocutora  
Regidora Aj.Parcent
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora Aj.Parcent

06/09/2019; 
Catarroja,
Ajuntament

Reunió amb la nova Interlocutora  
Regidora B.Social Aj.Catarroja
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Benestar Social Aj.Catarroja
- Gerent del Fons Valencià

09/09/2019; 

Ajuntament
Vinalesa,

Reunió amb el nou Interlocutor  
Alcalde Aj.Vinalesa
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Alcalde Aj.Vinalesa

Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

12/09/2019; Reunió amb la Tresorera del Fons 
Valencià

- Tresorera del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva,
13/09/2019; 

Ajuntament

Reunió amb la Presidenta del Fons 
Valencià

- Presidenta del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

19/09/2019; 
Olleria,

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora de 
Benestar Social Aj.Olleria
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj.Olleria
- Regidora de Benestar Social Aj.Olleria
- Gerent del Fons Valencià

Corbera,
20/09/2019; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde i Regidora de 
Cultura Aj.Corbera
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Cultura Aj.Corbera
- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj.Corbera

24/09/2019; 
Canals,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb elRegidor de Benestar 
Social Aj.Canals

- Regidor de Benestar Social Aj.Canals
- Gerent del Fons Valencià

26/09/2019; 

Politècnica, F.Agrònoms
València,

Reunió amb la Regidora de Cooperació 
Aj.Elx
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Cooperació Aj.Elx
- Gerent del Fons Valencià

27/09/2019; 
Canals,
Ajuntament

Reunió amb el Vicepresident del Fons 
Valencià

- Vicepresident del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

03/10/2019; 

Casa de Cultura
Xàtiva,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

03/10/2019; 
Xàtiva,
Casa de Cultura

Reunió Assemblea General 
Extraordinària de Socis del Fons 
Valencià

- Representants membres socis del Fons Valencià
- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

- Equip Tècnic del Fons Valencià
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Alfàs del Pi,
11/10/2019; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora de 
Cooperació Aj.Alfàs del Pi
(Presentació Fons Valencià) - Tècnic de Cooperació Aj.Alfàs del Pi

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Aj.Alfàs del Pi
- Alcalde Aj.Alfàs del Pi

Teulada,
11/10/2019; 

Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Teulada

- Regidora de Benestar Social Aj.Teulada
- Gerent del Fons Valencià

23/10/2019; 
València

Reunió amb el President del Fons 
Valencià

- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

24/10/2019;
Olleria,
Ajuntament 

Reunió amb la Secretària del Fons 
Valencià

- Secretària del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Polinyà de Xúquer,
28/10/2019;

Ajuntament  

Reunió amb la Regidora de Polítiques 
Socials Aj. Polinyà de Xúquer - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Polítiques Socials Aj.Polinyà de Xúquer

Catarroja,
29/10/2019;

Ajuntament 

Reunió amb la Regidora de Benestar 
Social Aj.Catarroja
(Projecte In/Sostenible)

- Regidora de Benestar Social Aj.Catarroja
- Gerent del Fons Valencià

30/10/2019; 
Xilxes,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj.Xilxes
(Presentació Fons Valencià – Adhesió 
Ajuntament)

- Alcalde Aj.Xilxes
- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

05/11/2019; 
Almenara,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Almenara
(Presentació Fons Valencià – Adhesió 
Ajuntament) - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià
- Alcaldessa Aj. Almenara

06/11/2019; 

Centre Atenció 
València,

a la Immigració

Reunió Coordinació Programa PITA – 
Col·laboració Departament de Joventut 
Aj.València - Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

- Tècnic de Joventut Aj.València
- Gerent del Fons Valencià 

06/11/2019; 
València,
Centre Atenció 
a la Immigració

Reunió Coordinació Programa PITA – 
Col·laboració Departament Igualtat i 
Polítiques Inclusives Aj.València

- Gerent del Fons Valencià 
- Tècnica de Projectes de Cooperació del Fons Valencià

- Agent d'Igualtat i Polítiques Inclusives Aj.València

08/11/2019; 
Canals,
Ajuntament 

Reunió amb la Vicepresidenta del Fons 
Valencià

- Vicepresidenta del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

14/11/2019; 
Canals,
Ajuntament

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

Catarroja,
10/12/2019; 

Ajuntament

Presentació In/Sostenible - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/12/2019; 
Picanya,
Ajuntament

Presentació In/Sostenible - Gerent del Fons Valencià

UNED

17/12/2019; 
Ontinyent,

Reunió Consell de Cooperació i 
Solidaritat d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

18/12/2019; 
Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencia

- Secretari del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

València
20/11/2019; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcalde i Regidora de 
Benestar Social Aj.Bocairent

- Alcalde Aj.Bocairent

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora de Benestar Social Aj.Bocairent



Un altre projecte que desenvolupem a Bolívia, dins de la línia de gènere, és el que por-
tem endavant a la capital del país amb la contrapart Centro Juana Azurduy.  El present 
projecte s'insereix dins de la problemàtica de l'accés al poder polític de les dones i 
s'emmarca en l'estratègia institucional d'incidència política de la contrapart. Les 
accions previstes aborden dues línies de treball; la primera de formació política amb 
l'Escola de Formació a Sucre i la segona d'enfortiment organitzacional amb 
l'acompanyament i assistència tècnica i política per a organitzacions socials femenines 
del territori, per a facilitar la capacitació i qualificació de les dones dirigents d'aquestes 
organitzacions. L'Escola de Formació Política, pretén qualificar l'exercici de lideratge 
de les dones, en tallers teòric-instrumentals; en l'escola participen dones líders de dues 
organitzacions socials: La Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos 
Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa (FUMTPOCH-BS), que té representació en set 
províncies del departament i la Federación de Mujeres Juana Azurduy de Padilla amb 
seu a la ciutat de Sucre que aglutina a dones de diferents barris marginals de la capital.

A l'Orient de Bolívia, seguim les actuacions de suport als col·lectius juvenils de la mà de 
la contrapart Proceso Servicios Educativos ONGD. El projecte es desenvolupa en 6 
municipis de la zona chiquitana i guaraya i centra les accions en desenvolupar proces-
sos de formació i capacitació per a l'apoderament de la joventut chiquitana i guaraya 
que participa en les plataformes juvenils, permetent d'aquesta manera que les i els 
joves puguen adquirir eines tècniques per a incidir en els espais públics de presa de 
decisions. Així també, generar lideratges locals juvenils i establir sinèrgies amb les 
seues autoritats per a l'atenció de les seues demandes i problemàtiques com a joventut. 
A la vegada, enfortim la conformació organitzativa i formalització de les plataformes 
juvenils a través de la generació d'espais d'intercanvi d'altres experiències de confor-
mació i funcionament de Consells Municipals de la Joventut, la qual cosa permetrà que 
les i els joves chiquitanos i guarayos adquirisquen elements base per a impulsar el 
funcionament dels seus propis Consells. També, construir, aprovar i consolidar els seus 
estatuts de plataformes juvenils i propostes de reglaments per a cadascuna de les lleis 
municipals de la joventut promulgades. És transcendental reconéixer que l'única forma 
de fer incidència efectiva en els assumptes públics és a través de l'organització de les i 
els joves. Per tant, és important gestionar la formalització i reconeixement de les plata-
formes juvenils davant els seus Governs Municipals i la societat i finalment el projecte 
impulsa activament, espais de participació i incidència de les i els joves amb la finalitat 
que puguen exercir una representació efectiva per a la defensa dels seus interessos 
col·lectius, visibilitzant-se davant la societat com a subjectes de dret; a més 
d'acompanyar a la joventut chiquitana i guaraya en el procés de disseny i implementa-
ció de polítiques, plans d'acció i perfils de projectes que busquen la garantia dels seus 
drets gestionant recursos necessaris per a la seua realització, execució i sostenibilitat.

Municipal de Gènere a través de la dotació de mobiliari que millore l'atenció a les dones i 
famílies que utilitzen els serveis de la direcció, l'enfortiment de la plantilla de personal 
especialitzat de la Direcció de Gènere i la sensibilització i formació en gènere al perso-
nal municipal i a la població del municipi en les tres àrees prioritzades en el Pla Municipal 
(la lluita contra la violència de gènere, el suport a l'autonomia econòmica de la dona i la 
salut, drets sexuals i reproductius dirigit a dones i la joventut de San José de Chiquitos). 

A l'Equador treballem amb la contra-
part CEPAM a dos municipis del país, 
Otavalo i Rumiñahui. La recent 
elecció d'autoritats municipals, 
alcaldes/sses i regidors/es, ens 
h a  o f e r i t  l ' o p o r t u n i t a t  
d'incidència en les polítiques 
municipals de gènere, i en 
particular en la prevenció i 
atenció de violència de gènere. 
L'estratègia de treball se 
centra en l'enfortiment dels 
Consells de Protecció de Drets, 
a fi que puguen incorporar de 
manera explícita les polítiques 
d'igualtat de gènere, no 
discriminació i una vida sense 
violència. En aquest sentit, s'ha 
treballat en la capacitació al 

Projectes 2019 Àrea de Cooperació
internacional i Acció Humanitària 2019

Per tal d'aconseguir aquests objectius, dins de l'àrea de cooperació internacional i acció 
humanitària, treballem dos de les quatre línies d'acció previstes dins del Pla; la línia 1 de 
cooperació al desenvolupament i la línia 3 d'acció humanitària i d'emergència. 

Pel que respecta als projectes aprovats en l'exercici 2019, totes les intervencions estan 
alineades amb els objectius previstos en la línia 1, a més enguany comptem amb la 
cooperació internacional municipalista amb El Salvador. Aquesta nova col·laboració, 
gràcies a l'aportació d'una línia nominativa amb la Direcció General de Cooperació 
Internacional de la Generalitat Valenciana, ens permet enfortir la democràcia local 
salvadorenca a través de la consolidació dels Consells Municipals Plurals i amb l'impuls 
dels objectius de la reforma de la Llei Nacional de Pluralitat dels consells. Aquest projec-
te pretén que almenys 5 municipis de centreamericà consoliden o enfortisquen la 
correcta funció dels seus Consells Municipals Plurals amb el suport del Fons Valencià.

La línia 1 té com a objectius específics els d'enfortir les capacitats dels governs locals en 
la gestió municipal, el disseny i la implementació de polítiques públiques de desenvolu-
pament, l'enfortiment de les capacitats institucionals i del teixit associatiu local per a 
impulsar les seues polítiques de desenvolupament econòmic des d'un enfocament de 
sostenibilitat, la contribució a la incorporació de l'enfocament de gènere en l'agenda 
institucional municipal que facilite la formulació i implementació de polítiques públi-
ques des de les administracions locals als països amb els quals col·laborem i en sentit 
ampli, i la contribució al desenvolupament de les societats mitjançant l'intercanvi de 
coneixements i experiències. 

Durant aquest 2019 es va aprovar el nou Pla Estratègic de l'entitat que estarà en vigor 
fins a 2022. Els seus objectius generals són els de contribuir al desenvolupament humà, 
la disminució de la pobresa, l'enfortiment de la governança local, l'apoderament de les 
dones i el ple exercici dels drets individuals i col·lectius en països empobrits econòmica-
ment mitjançant la cooperació descentralitzada.

Per a l'abast de tal propòsit, es vol rearticular l'espai de coordinació de les organitza-
cions de la societat civil, instàncies governamentals i de cooperació que estan involu-
crades en l'impuls de la reforma dels Consells Plurals, els quals estaran involucrats de 
forma directa en la realització d'un estudi sobre l'estat actual dels consells tenint com a 
variables els objectius que la reforma pretén fomentar. A partir de les recomanacions de 
l'estudi es desenvoluparan eines de millora al funcionament dels mateixos i es brindarà 
assistència tècnica perquè es puguen impulsar dinàmiques d'enfortiment, brindant-los 
capacitació i assistència per a posar en pràctica les eines per al millor funcionament 
participatiu i transparent dels consells. Així mateix, el projecte desenvoluparà i capaci-
tarà a membres d'organitzacions ciutadanes en eines per a augmentar la seua partici-
pació i incidència en els consells municipals plurals reformats.

A Bolívia, continuem amb els programes alineats amb l'objectiu estratègic de contribuir 
a l'enfocament de gènere en les agendes institucionals municipals, com és el cas del 

municipi de San José de Chiquitos a 
l'orient del país. El programa es 

desenvolupa gràcies a la nostra 
contrapart en terreny Centro 
para la Participación y el 
D e s a r r o l l o  H u m a n o  
Sostenible (CEPAD) i amb 
la contribució econòmica 
de la Diputació de València. 
Els objectius principals del 
projecte executat en 2019 
han estat: la implementació 
d'accions de protecció de la 
dona establertes en el Pla 
Municipal de Gènere de San 
José, l'enfortiment institu-
cional de la Direcció 
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Un altre projecte que desenvolupem a Bolívia, dins de la línia de gènere, és el que por-
tem endavant a la capital del país amb la contrapart Centro Juana Azurduy.  El present 
projecte s'insereix dins de la problemàtica de l'accés al poder polític de les dones i 
s'emmarca en l'estratègia institucional d'incidència política de la contrapart. Les 
accions previstes aborden dues línies de treball; la primera de formació política amb 
l'Escola de Formació a Sucre i la segona d'enfortiment organitzacional amb 
l'acompanyament i assistència tècnica i política per a organitzacions socials femenines 
del territori, per a facilitar la capacitació i qualificació de les dones dirigents d'aquestes 
organitzacions. L'Escola de Formació Política, pretén qualificar l'exercici de lideratge 
de les dones, en tallers teòric-instrumentals; en l'escola participen dones líders de dues 
organitzacions socials: La Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos 
Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa (FUMTPOCH-BS), que té representació en set 
províncies del departament i la Federación de Mujeres Juana Azurduy de Padilla amb 
seu a la ciutat de Sucre que aglutina a dones de diferents barris marginals de la capital.

A l'Orient de Bolívia, seguim les actuacions de suport als col·lectius juvenils de la mà de 
la contrapart Proceso Servicios Educativos ONGD. El projecte es desenvolupa en 6 
municipis de la zona chiquitana i guaraya i centra les accions en desenvolupar proces-
sos de formació i capacitació per a l'apoderament de la joventut chiquitana i guaraya 
que participa en les plataformes juvenils, permetent d'aquesta manera que les i els 
joves puguen adquirir eines tècniques per a incidir en els espais públics de presa de 
decisions. Així també, generar lideratges locals juvenils i establir sinèrgies amb les 
seues autoritats per a l'atenció de les seues demandes i problemàtiques com a joventut. 
A la vegada, enfortim la conformació organitzativa i formalització de les plataformes 
juvenils a través de la generació d'espais d'intercanvi d'altres experiències de confor-
mació i funcionament de Consells Municipals de la Joventut, la qual cosa permetrà que 
les i els joves chiquitanos i guarayos adquirisquen elements base per a impulsar el 
funcionament dels seus propis Consells. També, construir, aprovar i consolidar els seus 
estatuts de plataformes juvenils i propostes de reglaments per a cadascuna de les lleis 
municipals de la joventut promulgades. És transcendental reconéixer que l'única forma 
de fer incidència efectiva en els assumptes públics és a través de l'organització de les i 
els joves. Per tant, és important gestionar la formalització i reconeixement de les plata-
formes juvenils davant els seus Governs Municipals i la societat i finalment el projecte 
impulsa activament, espais de participació i incidència de les i els joves amb la finalitat 
que puguen exercir una representació efectiva per a la defensa dels seus interessos 
col·lectius, visibilitzant-se davant la societat com a subjectes de dret; a més 
d'acompanyar a la joventut chiquitana i guaraya en el procés de disseny i implementa-
ció de polítiques, plans d'acció i perfils de projectes que busquen la garantia dels seus 
drets gestionant recursos necessaris per a la seua realització, execució i sostenibilitat.

Municipal de Gènere a través de la dotació de mobiliari que millore l'atenció a les dones i 
famílies que utilitzen els serveis de la direcció, l'enfortiment de la plantilla de personal 
especialitzat de la Direcció de Gènere i la sensibilització i formació en gènere al perso-
nal municipal i a la població del municipi en les tres àrees prioritzades en el Pla Municipal 
(la lluita contra la violència de gènere, el suport a l'autonomia econòmica de la dona i la 
salut, drets sexuals i reproductius dirigit a dones i la joventut de San José de Chiquitos). 

A l'Equador treballem amb la contra-
part CEPAM a dos municipis del país, 
Otavalo i Rumiñahui. La recent 
elecció d'autoritats municipals, 
alcaldes/sses i regidors/es, ens 
h a  o f e r i t  l ' o p o r t u n i t a t  
d'incidència en les polítiques 
municipals de gènere, i en 
particular en la prevenció i 
atenció de violència de gènere. 
L'estratègia de treball se 
centra en l'enfortiment dels 
Consells de Protecció de Drets, 
a fi que puguen incorporar de 
manera explícita les polítiques 
d'igualtat de gènere, no 
discriminació i una vida sense 
violència. En aquest sentit, s'ha 
treballat en la capacitació al 

Projectes 2019 Àrea de Cooperació
internacional i Acció Humanitària 2019

Per tal d'aconseguir aquests objectius, dins de l'àrea de cooperació internacional i acció 
humanitària, treballem dos de les quatre línies d'acció previstes dins del Pla; la línia 1 de 
cooperació al desenvolupament i la línia 3 d'acció humanitària i d'emergència. 

Pel que respecta als projectes aprovats en l'exercici 2019, totes les intervencions estan 
alineades amb els objectius previstos en la línia 1, a més enguany comptem amb la 
cooperació internacional municipalista amb El Salvador. Aquesta nova col·laboració, 
gràcies a l'aportació d'una línia nominativa amb la Direcció General de Cooperació 
Internacional de la Generalitat Valenciana, ens permet enfortir la democràcia local 
salvadorenca a través de la consolidació dels Consells Municipals Plurals i amb l'impuls 
dels objectius de la reforma de la Llei Nacional de Pluralitat dels consells. Aquest projec-
te pretén que almenys 5 municipis de centreamericà consoliden o enfortisquen la 
correcta funció dels seus Consells Municipals Plurals amb el suport del Fons Valencià.

La línia 1 té com a objectius específics els d'enfortir les capacitats dels governs locals en 
la gestió municipal, el disseny i la implementació de polítiques públiques de desenvolu-
pament, l'enfortiment de les capacitats institucionals i del teixit associatiu local per a 
impulsar les seues polítiques de desenvolupament econòmic des d'un enfocament de 
sostenibilitat, la contribució a la incorporació de l'enfocament de gènere en l'agenda 
institucional municipal que facilite la formulació i implementació de polítiques públi-
ques des de les administracions locals als països amb els quals col·laborem i en sentit 
ampli, i la contribució al desenvolupament de les societats mitjançant l'intercanvi de 
coneixements i experiències. 

Durant aquest 2019 es va aprovar el nou Pla Estratègic de l'entitat que estarà en vigor 
fins a 2022. Els seus objectius generals són els de contribuir al desenvolupament humà, 
la disminució de la pobresa, l'enfortiment de la governança local, l'apoderament de les 
dones i el ple exercici dels drets individuals i col·lectius en països empobrits econòmica-
ment mitjançant la cooperació descentralitzada.

Per a l'abast de tal propòsit, es vol rearticular l'espai de coordinació de les organitza-
cions de la societat civil, instàncies governamentals i de cooperació que estan involu-
crades en l'impuls de la reforma dels Consells Plurals, els quals estaran involucrats de 
forma directa en la realització d'un estudi sobre l'estat actual dels consells tenint com a 
variables els objectius que la reforma pretén fomentar. A partir de les recomanacions de 
l'estudi es desenvoluparan eines de millora al funcionament dels mateixos i es brindarà 
assistència tècnica perquè es puguen impulsar dinàmiques d'enfortiment, brindant-los 
capacitació i assistència per a posar en pràctica les eines per al millor funcionament 
participatiu i transparent dels consells. Així mateix, el projecte desenvoluparà i capaci-
tarà a membres d'organitzacions ciutadanes en eines per a augmentar la seua partici-
pació i incidència en els consells municipals plurals reformats.

A Bolívia, continuem amb els programes alineats amb l'objectiu estratègic de contribuir 
a l'enfocament de gènere en les agendes institucionals municipals, com és el cas del 

municipi de San José de Chiquitos a 
l'orient del país. El programa es 
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Projectes 2019 Projectes de cooperació
internacional al desenvolupament

Beneficiàries directes: 665 persones en total: 70 membres dels Consells Municipals 
Plurals de 5 municipis, 70 líders/resses d'organitzacions ciutadanes locals, 25 membres 
del Grup Gestor, 250 líders de les dinàmiques dels Consells Plurals, 250 persones 
d'organitzacions governamentals i de societat civil que participen en els fòrums.

Aportació del Fons: 25.000 Euros. �

País: El Salvador.

Beneficiaris indirectes: 262 Consells Municipals Plurals del país que es beneficiaren de 
l'estudi i de les eines generades en el marc del projecte.

Objectiu general: Contribuir a l'enfortiment de la democràcia local a través de la imple-
mentació de la llei dels consells a El Salvador.

Núm.: 222

Projecte: “Enfortiment de Consells Municipals Plurals en El Salvador”.

Contrapart: Iniciativa social para la Democràcia (ISD).

Persones beneficiàries: 

Objectius específics: Consolidar els Consells Municipals Plurals a El Salvador a través 
de l'impuls dels objectius que la reforma fomenta.

Cost total projecte: 150.000 Euros. �

Aportació ISD: 5.000 Euros.  �

El projecte està dissenyat per enfortir la democràcia local salvadorenca a través de la 
consolidació dels Consells Municipals Plurals i amb l'impuls dels objectius de la reforma 
de la Llei Nacional de Pluralitat dels consells. Amb aquest projecte almenys 5 municipis 
del país consolidaran o enfortiran la correcta funció dels seus Consells Municipals 
Plurals.

Contrapart: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.

----------

País: Bolívia.

Execució del projecte: 

Per a l'abast d'aquest propòsit, es rearticula l'espai de coordinació de les organitzacions 
de la societat civil, instàncies governamentals i de cooperació que van estar involucra-
des en l'impuls de la primera reforma dels Consells Plurals. Aquest grup de coordinació  
participa de forma directa en la realització d'un estudi sobre l'estat actual dels consells 
tenint com a variables els objectius que la reforma de la llei ha pretès fomentar.

Aportació Direcció General de Cooperació Generalitat Valenciana: 120.000 Euros.  

Objectiu general: Avançar en la construcció de la igualtat, l'equitat de gènere i la 
ciutadania plena de les dones en el Municipi de San José Chiquitos, Bolívia.

Núm.: 223

Objectius específics: Enfortir la Direcció Municipal de Gènere del Municipi de San José 

A partir de les recomanacions de l'estudi, ens desenvolupen eines de millora al 
funcionament dels consells i es brinda assistència tècnica en almenys 5 municipis 
perquè es puguen impulsar dinàmiques d'enfortiment dels seus Consells Municipals 
Plurals, brindant-los capacitació i assistència per a posar en pràctica les eines per al 
millor funcionament dels mateixos. Finalment, el projecte desenvoluparà i capacitarà a 
membres d'organitzacions ciutadanes en eines per a augmentar la seua participació i 
incidència en els Consells Municipals Plurals amb un encontre internacional.

Projecte: “Impulsant polítiques de gènere en el municipi de San José de Chiquitos”.

2929

Durant aquest 2019 hem oferit nou places d'assistència tècnica amb les nostres contra-
parts a Bolívia, L'Equador i El Salvador. Les àrees d'intervenció han estat joventut, 
gènere, urbanisme, atenció ciutadana i turisme. 

En quant al nostre programa 
d'assistències tècniques, 

E s p e c i a l i s t a  M u n i c i p a l  
Voluntari/ària, enguany hem 

celebrat la huitena edició, enfortint 
el programa d'intercanvi entre personal 

municipal, recollit en el nou pla director com a Programa d'Intercanvi Tècnic 
d'Aprenentatge (PITA). 

La convocatòria de places s'ha dut a terme durant un mes (del 27 de maig fins al 10 de 
juny inclòs) i ha comptat amb activitats de difusió en diferents municipis, amb una 
campanya en les xarxes socials i amb un blog propi. Hem comptat també amb la partici-
pació de les persones voluntàries de les edicions anteriors per a impartir tallers, xerra-
des i accions per a sensibilitzar i resoldre dubtes que pugueren sorgir a les persones 
interessades a presentar-se al projecte d'assistències tècniques.

personal dels Consells, i 
se'ls ha dotat d'instruments 
que els faciliten dissenyar i 
implementar polítiques i 
programes municipals per a 
atendre problemes de 
violència masclista. El 
projecte a més, facilita 
l'intercanvi d'experiències i 
lliçons apreses entre els 
Consells de Protecció de 
Drets dels dos municipis.

Les assistències d'enguany han creat una consciència solidària i cooperativa en les 
persones voluntàries que han participat en prestar assistència tècnica especialitzada 
en municipis i entitats en països del Sud. S'ha obert un espai de participació directa en 
terreny per als municipis socis en programes i projectes de cooperació al desenvolupa-
ment. 

Les persones seleccionades van participar en un cap de setmana de convivència i 
formació, organitzat pel Fons Valencià, abans d'iniciar la seua assistència tècnica a 
terreny. La convivència es va realitzar el 29 i 30 de juny i desprès es van iniciar els des-
plaçaments al país corresponent per a realitzar el treball, per un període d'entre 25 a 31 
dies.

En quant al Fons d'Emergències, durant aquest 2019 hem col·laborat amb una interven-
ció amb l'entitat La Vicuña, als campaments Saharauis, per a millorar la situació sanità-
ria en l'àrea de l'otorinolaringologia de les persones sahrauís residents en els camps de 
refugiats de Tindouf. La quantitat remanent del fons es passarà a l'exercici 2020 per 
augmentar la quantitat per les emergències que puguen sorgir durant el nou any.
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Projectes 2019 Projectes de cooperació
internacional al desenvolupament

Beneficiàries directes: 665 persones en total: 70 membres dels Consells Municipals 
Plurals de 5 municipis, 70 líders/resses d'organitzacions ciutadanes locals, 25 membres 
del Grup Gestor, 250 líders de les dinàmiques dels Consells Plurals, 250 persones 
d'organitzacions governamentals i de societat civil que participen en els fòrums.

Aportació del Fons: 25.000 Euros. �

País: El Salvador.

Beneficiaris indirectes: 262 Consells Municipals Plurals del país que es beneficiaren de 
l'estudi i de les eines generades en el marc del projecte.

Objectiu general: Contribuir a l'enfortiment de la democràcia local a través de la imple-
mentació de la llei dels consells a El Salvador.

Núm.: 222

Projecte: “Enfortiment de Consells Municipals Plurals en El Salvador”.

Contrapart: Iniciativa social para la Democràcia (ISD).

Persones beneficiàries: 

Objectius específics: Consolidar els Consells Municipals Plurals a El Salvador a través 
de l'impuls dels objectius que la reforma fomenta.

Cost total projecte: 150.000 Euros. �

Aportació ISD: 5.000 Euros.  �

El projecte està dissenyat per enfortir la democràcia local salvadorenca a través de la 
consolidació dels Consells Municipals Plurals i amb l'impuls dels objectius de la reforma 
de la Llei Nacional de Pluralitat dels consells. Amb aquest projecte almenys 5 municipis 
del país consolidaran o enfortiran la correcta funció dels seus Consells Municipals 
Plurals.

Contrapart: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.

----------

País: Bolívia.

Execució del projecte: 

Per a l'abast d'aquest propòsit, es rearticula l'espai de coordinació de les organitzacions 
de la societat civil, instàncies governamentals i de cooperació que van estar involucra-
des en l'impuls de la primera reforma dels Consells Plurals. Aquest grup de coordinació  
participa de forma directa en la realització d'un estudi sobre l'estat actual dels consells 
tenint com a variables els objectius que la reforma de la llei ha pretès fomentar.

Aportació Direcció General de Cooperació Generalitat Valenciana: 120.000 Euros.  

Objectiu general: Avançar en la construcció de la igualtat, l'equitat de gènere i la 
ciutadania plena de les dones en el Municipi de San José Chiquitos, Bolívia.

Núm.: 223

Objectius específics: Enfortir la Direcció Municipal de Gènere del Municipi de San José 

A partir de les recomanacions de l'estudi, ens desenvolupen eines de millora al 
funcionament dels consells i es brinda assistència tècnica en almenys 5 municipis 
perquè es puguen impulsar dinàmiques d'enfortiment dels seus Consells Municipals 
Plurals, brindant-los capacitació i assistència per a posar en pràctica les eines per al 
millor funcionament dels mateixos. Finalment, el projecte desenvoluparà i capacitarà a 
membres d'organitzacions ciutadanes en eines per a augmentar la seua participació i 
incidència en els Consells Municipals Plurals amb un encontre internacional.

Projecte: “Impulsant polítiques de gènere en el municipi de San José de Chiquitos”.

2929

Durant aquest 2019 hem oferit nou places d'assistència tècnica amb les nostres contra-
parts a Bolívia, L'Equador i El Salvador. Les àrees d'intervenció han estat joventut, 
gènere, urbanisme, atenció ciutadana i turisme. 

En quant al nostre programa 
d'assistències tècniques, 

E s p e c i a l i s t a  M u n i c i p a l  
Voluntari/ària, enguany hem 

celebrat la huitena edició, enfortint 
el programa d'intercanvi entre personal 

municipal, recollit en el nou pla director com a Programa d'Intercanvi Tècnic 
d'Aprenentatge (PITA). 

La convocatòria de places s'ha dut a terme durant un mes (del 27 de maig fins al 10 de 
juny inclòs) i ha comptat amb activitats de difusió en diferents municipis, amb una 
campanya en les xarxes socials i amb un blog propi. Hem comptat també amb la partici-
pació de les persones voluntàries de les edicions anteriors per a impartir tallers, xerra-
des i accions per a sensibilitzar i resoldre dubtes que pugueren sorgir a les persones 
interessades a presentar-se al projecte d'assistències tècniques.

personal dels Consells, i 
se'ls ha dotat d'instruments 
que els faciliten dissenyar i 
implementar polítiques i 
programes municipals per a 
atendre problemes de 
violència masclista. El 
projecte a més, facilita 
l'intercanvi d'experiències i 
lliçons apreses entre els 
Consells de Protecció de 
Drets dels dos municipis.

Les assistències d'enguany han creat una consciència solidària i cooperativa en les 
persones voluntàries que han participat en prestar assistència tècnica especialitzada 
en municipis i entitats en països del Sud. S'ha obert un espai de participació directa en 
terreny per als municipis socis en programes i projectes de cooperació al desenvolupa-
ment. 

Les persones seleccionades van participar en un cap de setmana de convivència i 
formació, organitzat pel Fons Valencià, abans d'iniciar la seua assistència tècnica a 
terreny. La convivència es va realitzar el 29 i 30 de juny i desprès es van iniciar els des-
plaçaments al país corresponent per a realitzar el treball, per un període d'entre 25 a 31 
dies.

En quant al Fons d'Emergències, durant aquest 2019 hem col·laborat amb una interven-
ció amb l'entitat La Vicuña, als campaments Saharauis, per a millorar la situació sanità-
ria en l'àrea de l'otorinolaringologia de les persones sahrauís residents en els camps de 
refugiats de Tindouf. La quantitat remanent del fons es passarà a l'exercici 2020 per 
augmentar la quantitat per les emergències que puguen sorgir durant el nou any.
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Objectiu general: Enfortir els moviments juvenils guarayos i chiquitanos per a la conso-
lidació dels seus lideratges i l'exercici de la seua ciutadania.

Per l'assistència tècnica d'enfortiment de la Direcció de Gènere de San José de 
Chiquitos amb el suport de la contrapart Centro para la Participación y el Desarrollo 
Humano Sostenible (CEPAD), s'ha seleccionat la Treballadora Social de l'Ajuntament 
d'Ontinyent Virginia Ballester que en 2019 no va poder realitzar el viatge degut a les 
manifestacions que es van realitzar al país amb motiu dels canvis polítics que han 
afectat a Bolívia. L'assistència tècnica es preveu que es puga realitzar a juliol 2020.

Aportació Fons: 34.401,25 Euros. � 

A L'Equador ha realitzat l'assistència tècnica Vicenta Expósito, Inspectora 
Coordinadora del Servei de Cultura Festiva-Secció Museus de l'Ajuntament de 
València. Vicenta ha treballat de la mà de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, treba-
llant una proposta integral de paquets turístics per al turisme actiu rural i cultural en la 
zona. 

A El Salvador, hem treballat amb l'Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
(ISDEM). La persona seleccionada ha estat Teresa Hernández, Cap de Secció de la 
Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de València (OMAC), i ha treba-
llat a San Salvador realitzant capacitacions per al personal dels municipis del país en 
atenció ciutadana i gestió de les peticions ciutadanes. 

Cost total projecte: 34.401,25 Euros.  � 

----------

Contrapart: Proceso Servicios Educativos ONGD.

Objectiu específic: Incidir, a través de les plataformes juvenils, en la gestió pública dels 
6 municipis que participen: San Ignacio, San Miguel, San José, Roboré, Ascensión i 
Urubichá.

L'Equip Tècnic Juvenil conformat per 120 joves (20 de cadascun dels 6 municipis). Són 
representants de diversos grups juvenils existents i organitzacions socials.

País:  Bolívia.

Persones beneficiàries:  

Projecte: “Joventut chiquitana i guaraya construint ciutadania. Fase IV”.

Les i els joves que participaran directament en el projecte, els quals estan dividits en dos 
grups: 

Sempre a Bolívia i amb CEPAD, ha viatjat la professora de violí, Clara Larrauri de 
València, al municipi de Santiago de Chiquitos per a donar suport a l'Escola Municipal 
de Música. A Bolívia continuem les assistències tècniques amb la contrapart Proceso 
Servicios Educativos ONGD, la qual ha requerit d'una persona per motivar i enfortir els 
equips tècnics juvenils de sis municipis indígens de l'orient de Bolívia. S'ha seleccionat a 
Jennifer Zarza, Educadora Social de l'Ajuntament de Nules que ha treballat a terreny 
durant un mes amb els joves guarayos i chiquitanos. L'última assistència tècnica s'ha 
realitzat a la capital del país, Sucre, on ha viatjat Carmen Leal, Cap de Secció d'Estudi i 
Programes Sanitaris de l'Ajuntament de València. El treball de Carmen s'ha realitzat 
amb la contrapart Centro Juana Azurduy i s'ha centrat en enfortir els empreniments 
socials que porten endavant dones en risc d'exclusió. 

En coordinació i col·laboració amb l'Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), 
hem treballat en el municipi de Palenque amb el tècnic de Vila-real, Josep Albiol. El 
treball de l'especialista ha consistit en donar suport a la creació d'un pla de dinamitza-
ció turística en el municipi. L'última assistència tècnica a l'Equador s'ha realitzat al 
municipi de Cotacachi, on portem una llarga trajectòria de cooperació tècnica. Malgrat 
que enguany s'haja produït un canvi a la direcció política del municipi, hem seguit 
treballant i ha pogut viatjar a cooperar l'Arquitecte Tècnic de Disciplina Urbanística, 
expert en patrimoni cultural de l'Ajuntament de València, Daniel Sancho. Daniel ha 
donat suport en la realització d'un estudi de base del patrimoni cultural arquitectònic 
del municipi per tal de poder crear un registre i iniciar les mesures de conservació i 
restauració del mateix.

Núm.: 226
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Persones beneficiàries:  

 8.299 dones del municipi de San José de Chiquitos

Beneficiaris indirectes: aproximadament 16.599 habitants que conformen la població 
de San José de Chiquitos.

Cost total projecte: 70.000 Euros.  �

de Chiquitos, millorar la salut sexual i reproductiva de la dona de San José i impulsar 
mesures per a la prevenció, la sensibilització social i el suport en l'atenció a la dona que 
sofreix qualsevol tipus de violència.

Beneficiàries directes:

 Govern Municipal de San José de Chiquitos: el projecte ha contribuït a l'enfortiment de 
les capacitats institucionals del Govern Municipal i cap a la creació i funcionament de 
l'Oficina Municipal de la Dona.

Aportació Fons: 25.000 Euros. �

Aportació Diputació de València: 45.000 Euros.  �

Dins d'Especialista Municipal Voluntari/ària, comptem amb el programa d'Intercanvi 
Tècnic per a l'Aprenentatge (PITA); per a 2019 s'ha establert un intercanvi per dues 
persones de l'Ajuntament de València i dues persones de municipis del Sud i en les 
àrees de joventut i gènere.

Objectius: L'objectiu general del projecte ha sigut el d'enfortir les aliances 
municipalistes entre el Nord i el Sud, i l'objectiu específic el de crear xarxes d'intercanvi i 
transferència de coneixements entre els municipis i mancomunitats sòcies del Fons 
Valencià i les contraparts del Sud.

Execució del projecte: El projecte ha permès crear consciències solidàries i cooperati-
ves en les persones voluntàries que han participat enguany. En la convocatòria 2019, 
hem oferit nou places d'assistència tècnica amb les nostres contraparts a Bolívia, 
L'Equador i El Salvador. Les àrees d'intervenció han sigut joventut, gènere, urbanisme, 
atenció ciutadana i turisme, totes les places han sigut cobertes. 

Equador: Mancomunidad del Pueblo Cañari, Municipalidad de Cotacachi, Asociación 
de Municipalidades de Ecuador (Municipalidad de Palenque).

Bolívia: CEPAD (Municipi de San José de Chiquitos i Santiago de Chiquitos), Proceso 
Servicios Educativos (zones Chiquitana i Guaraya), Centro Juana Azurduy (Sucre).

----------

Projecte: “Especialista Municipal Voluntari/ària – Assistència Tècnica VIII Edició - 2019”.

El Salvador: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (San Salvador).

Execució del projecte: El present projecte ha contribuït a la implementació d'accions 
establertes en el Pla Municipal de Gènere de San José, a l'enfortiment institucional de la 
Direcció Municipal de Gènere de San José a través de la dotació de mobiliari per al 
funcionament adequat i millora dels serveis que ofereix. Les actuacions han permès 
finançar la contractació de persones consultores per a millorar la qualitat del servei 
d'atenció a dones víctimes de violència i col·lectius en risc d'exclusió. Gràcies al projecte 
s'han realitzat també accions de sensibilització i educació per a la població de San José 
en les tres àrees prioritzades en el Pla Municipal de Gènere, com ara la lluita contra la 
violència de gènere, l'autonomia econòmica de la dona i la salut i drets sexuals i repro-
ductius amb tallers per a la joventut del municipi.

Països:  Equador, Bolívia i El Salvador. 

Núm.: 225

Contraparts:

El projecte “EMV” ha cobert totes les despeses ocasionades durant la realització de 
l'assistència tècnica per part de les persones especialistes com els desplaçaments 
internacionals i les assegurances. La contrapart local ha proporcionat l'allotjament, 
l'alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al 
desenvolupament de l'activitat.
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Objectiu general: Enfortir els moviments juvenils guarayos i chiquitanos per a la conso-
lidació dels seus lideratges i l'exercici de la seua ciutadania.

Per l'assistència tècnica d'enfortiment de la Direcció de Gènere de San José de 
Chiquitos amb el suport de la contrapart Centro para la Participación y el Desarrollo 
Humano Sostenible (CEPAD), s'ha seleccionat la Treballadora Social de l'Ajuntament 
d'Ontinyent Virginia Ballester que en 2019 no va poder realitzar el viatge degut a les 
manifestacions que es van realitzar al país amb motiu dels canvis polítics que han 
afectat a Bolívia. L'assistència tècnica es preveu que es puga realitzar a juliol 2020.

Aportació Fons: 34.401,25 Euros. � 

A L'Equador ha realitzat l'assistència tècnica Vicenta Expósito, Inspectora 
Coordinadora del Servei de Cultura Festiva-Secció Museus de l'Ajuntament de 
València. Vicenta ha treballat de la mà de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, treba-
llant una proposta integral de paquets turístics per al turisme actiu rural i cultural en la 
zona. 

A El Salvador, hem treballat amb l'Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
(ISDEM). La persona seleccionada ha estat Teresa Hernández, Cap de Secció de la 
Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de València (OMAC), i ha treba-
llat a San Salvador realitzant capacitacions per al personal dels municipis del país en 
atenció ciutadana i gestió de les peticions ciutadanes. 

Cost total projecte: 34.401,25 Euros.  � 

----------

Contrapart: Proceso Servicios Educativos ONGD.

Objectiu específic: Incidir, a través de les plataformes juvenils, en la gestió pública dels 
6 municipis que participen: San Ignacio, San Miguel, San José, Roboré, Ascensión i 
Urubichá.

L'Equip Tècnic Juvenil conformat per 120 joves (20 de cadascun dels 6 municipis). Són 
representants de diversos grups juvenils existents i organitzacions socials.

País:  Bolívia.

Persones beneficiàries:  

Projecte: “Joventut chiquitana i guaraya construint ciutadania. Fase IV”.

Les i els joves que participaran directament en el projecte, els quals estan dividits en dos 
grups: 

Sempre a Bolívia i amb CEPAD, ha viatjat la professora de violí, Clara Larrauri de 
València, al municipi de Santiago de Chiquitos per a donar suport a l'Escola Municipal 
de Música. A Bolívia continuem les assistències tècniques amb la contrapart Proceso 
Servicios Educativos ONGD, la qual ha requerit d'una persona per motivar i enfortir els 
equips tècnics juvenils de sis municipis indígens de l'orient de Bolívia. S'ha seleccionat a 
Jennifer Zarza, Educadora Social de l'Ajuntament de Nules que ha treballat a terreny 
durant un mes amb els joves guarayos i chiquitanos. L'última assistència tècnica s'ha 
realitzat a la capital del país, Sucre, on ha viatjat Carmen Leal, Cap de Secció d'Estudi i 
Programes Sanitaris de l'Ajuntament de València. El treball de Carmen s'ha realitzat 
amb la contrapart Centro Juana Azurduy i s'ha centrat en enfortir els empreniments 
socials que porten endavant dones en risc d'exclusió. 

En coordinació i col·laboració amb l'Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), 
hem treballat en el municipi de Palenque amb el tècnic de Vila-real, Josep Albiol. El 
treball de l'especialista ha consistit en donar suport a la creació d'un pla de dinamitza-
ció turística en el municipi. L'última assistència tècnica a l'Equador s'ha realitzat al 
municipi de Cotacachi, on portem una llarga trajectòria de cooperació tècnica. Malgrat 
que enguany s'haja produït un canvi a la direcció política del municipi, hem seguit 
treballant i ha pogut viatjar a cooperar l'Arquitecte Tècnic de Disciplina Urbanística, 
expert en patrimoni cultural de l'Ajuntament de València, Daniel Sancho. Daniel ha 
donat suport en la realització d'un estudi de base del patrimoni cultural arquitectònic 
del municipi per tal de poder crear un registre i iniciar les mesures de conservació i 
restauració del mateix.

Núm.: 226
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Persones beneficiàries:  

 8.299 dones del municipi de San José de Chiquitos

Beneficiaris indirectes: aproximadament 16.599 habitants que conformen la població 
de San José de Chiquitos.

Cost total projecte: 70.000 Euros.  �

de Chiquitos, millorar la salut sexual i reproductiva de la dona de San José i impulsar 
mesures per a la prevenció, la sensibilització social i el suport en l'atenció a la dona que 
sofreix qualsevol tipus de violència.

Beneficiàries directes:

 Govern Municipal de San José de Chiquitos: el projecte ha contribuït a l'enfortiment de 
les capacitats institucionals del Govern Municipal i cap a la creació i funcionament de 
l'Oficina Municipal de la Dona.

Aportació Fons: 25.000 Euros. �

Aportació Diputació de València: 45.000 Euros.  �

Dins d'Especialista Municipal Voluntari/ària, comptem amb el programa d'Intercanvi 
Tècnic per a l'Aprenentatge (PITA); per a 2019 s'ha establert un intercanvi per dues 
persones de l'Ajuntament de València i dues persones de municipis del Sud i en les 
àrees de joventut i gènere.

Objectius: L'objectiu general del projecte ha sigut el d'enfortir les aliances 
municipalistes entre el Nord i el Sud, i l'objectiu específic el de crear xarxes d'intercanvi i 
transferència de coneixements entre els municipis i mancomunitats sòcies del Fons 
Valencià i les contraparts del Sud.

Execució del projecte: El projecte ha permès crear consciències solidàries i cooperati-
ves en les persones voluntàries que han participat enguany. En la convocatòria 2019, 
hem oferit nou places d'assistència tècnica amb les nostres contraparts a Bolívia, 
L'Equador i El Salvador. Les àrees d'intervenció han sigut joventut, gènere, urbanisme, 
atenció ciutadana i turisme, totes les places han sigut cobertes. 

Equador: Mancomunidad del Pueblo Cañari, Municipalidad de Cotacachi, Asociación 
de Municipalidades de Ecuador (Municipalidad de Palenque).

Bolívia: CEPAD (Municipi de San José de Chiquitos i Santiago de Chiquitos), Proceso 
Servicios Educativos (zones Chiquitana i Guaraya), Centro Juana Azurduy (Sucre).

----------

Projecte: “Especialista Municipal Voluntari/ària – Assistència Tècnica VIII Edició - 2019”.

El Salvador: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (San Salvador).

Execució del projecte: El present projecte ha contribuït a la implementació d'accions 
establertes en el Pla Municipal de Gènere de San José, a l'enfortiment institucional de la 
Direcció Municipal de Gènere de San José a través de la dotació de mobiliari per al 
funcionament adequat i millora dels serveis que ofereix. Les actuacions han permès 
finançar la contractació de persones consultores per a millorar la qualitat del servei 
d'atenció a dones víctimes de violència i col·lectius en risc d'exclusió. Gràcies al projecte 
s'han realitzat també accions de sensibilització i educació per a la població de San José 
en les tres àrees prioritzades en el Pla Municipal de Gènere, com ara la lluita contra la 
violència de gènere, l'autonomia econòmica de la dona i la salut i drets sexuals i repro-
ductius amb tallers per a la joventut del municipi.

Països:  Equador, Bolívia i El Salvador. 

Núm.: 225

Contraparts:

El projecte “EMV” ha cobert totes les despeses ocasionades durant la realització de 
l'assistència tècnica per part de les persones especialistes com els desplaçaments 
internacionals i les assegurances. La contrapart local ha proporcionat l'allotjament, 
l'alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al 
desenvolupament de l'activitat.
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Beneficiàries directes:

 40 dones participants de l'Escola de Líders.

 30 líders de les organitzacions socials amb les quals treballa el projecte.

 Al voltant de 1.400 dones afiliades de les organitzacions de dones.

poder polític i consciència crítica de la realitat sobre el patriarcat.

Beneficiàries indirectes: 

Persones beneficiàries: 

 Famílies de les participants.

 Entorn organitzatiu de les dones líders.

Cost total projecte: 103.478,24 Euros.  �

Aportació del Fons: 36.798,24 Euros.  �

Execució del projecte: El projecte s'insereix dins de la problemàtica de l'accés al poder 
polític de les dones i s'emmarca en l'estratègia institucional d'incidència política del 
Centro Juana Azurduy. Les accions han abordat dues línies de treball; la primera de 
formació política amb l'Escola de Formació i la segona d'enfortiment organitzacional 
amb l'acompanyament i assistència tècnica i política per a organitzacions socials 
femenines. 

En l'escola han participat dones líders de 2 organitzacions socials: La Federación Única 
de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa 
(FUMTPOCH-BS), que té representació en 7 províncies del departament i la Federación 
de Mujeres Juana Azurduy de Padilla amb seu a la ciutat de Sucre que aglutina a dones 
de diferents barris marginals de la ciutat.

L'acompanyament i assistència tècnica-política ha enfortit capacitats per a la qualifica-
ció de les dones dirigents de les organitzacions socials.

Núm.: 228

Projecte: “Municipis per la igualtat i contra la violència masclista”.

País:  Equador.

----------

Objectiu general: Enfortir les capacitats tècniques dels Consells de Protecció de Drets 
en els municipis de Rumiñahui i Otavalo, per a previndre i atendre la violència de gènere 
i generar intercanvi entre municipis de l'Equador i la Comunitat Valenciana.

L'Escola de Formació Política ha qualificat l'exercici de lideratge de les dones, en tallers 
teòric/instrumentals. En cada procés de formació han participat 25 dones líders en 8 
tallers presencials amb 3 dies de durada cadascun. El procés de formació s'ha desenvo-
lupat en 4 mòduls.
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Núm.: 227

La població beneficiària indirecta són la totalitat de la joventut entre 15 i 25 anys, dels 6 
municipis: 22.282 persones.

Aportació Fons: 36.868,24 Euros. �

Execució del projecte: Aquesta IV fase de treball ha aconseguit desenvolupar proces-
sos de formació i capacitació per a l'apoderament de la joventut chiquitana i guaraya de 
les plataformes juvenils, permetent d'aquesta manera que les i els joves hagen adquirit 
eines tècniques per a incidir en els espais públics de presa de decisions. A la vegada 
s'han generat una xarxa de lideratges locals juvenils i establert sinèrgies amb les seues 
autoritats per a l'atenció de les seues demandes i problemàtiques com a joventut. S'ha 
enfortit la conformació organitzativa i formalització de les plataformes juvenils a través 
de la generació d'espais d'intercanvi d'altres experiències de conformació i funciona-
ment de consells municipals de la joventut, la qual cosa ha permès que les i els joves 
chiquitanos i guarayos hagen treballat elements base per a impulsar el funcionament 
dels seus propis consells. A la vegada, s'han aprovat i consolidat els seus estatuts de 
plataformes juvenils i propostes de reglaments per a cadascuna de les lleis municipals 
de la joventut promulgades (4 dels 6 municipis). Finalment s'han pogut impulsar els 
espais de participació i incidència de les i els joves amb la finalitat d'exercir una repre-
sentació efectiva per a la defensa dels seus interessos col·lectius, visibilitzant-se davant 
la societat com a subjectes de dret; a més d'acompanyar a la joventut chiquitana i 
guaraya en el procés de disseny i implementació de polítiques, plans d'acció i perfils de 
projectes que busquen la garantia dels seus drets gestionant recursos necessaris per a 
la seua realització, execució i sostenibilitat.

La Plataforma Juvenil conformada en cada municipi amb una base de 100 joves homes i 
dones totalitzant 600 joves. Si bé no són la totalitat de la joventut dels municipis, es 
constitueixen en el germen que gradualment, al costat del ETJ, desenvoluparan activi-
tats de promoció i enfortiment orgànic que puguen aconseguir la representativitat i 
legitimitat.

----------

Cost total projecte: 69.006 Euros.  �

Projecte:“Enfortint l'acció política de les dones. Fase II”.

Objectius específics: Enfortir les organitzacions socials de dones, construint aliances 
entorn de les demandes de les mateixes i millorar les seues capacitats per a l'accés al 

Objectiu general: Apoderar organitzacions socials de dones, autoritats i activistes al 
poder polític en la presa de decisions i incidència en polítiques públiques municipals 
entorn de les demandes estratègiques de les dones.

Contrapart:. Centro Juana Azurduy.

País:  Bolívia. 
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Beneficiàries directes:

 40 dones participants de l'Escola de Líders.

 30 líders de les organitzacions socials amb les quals treballa el projecte.

 Al voltant de 1.400 dones afiliades de les organitzacions de dones.

poder polític i consciència crítica de la realitat sobre el patriarcat.

Beneficiàries indirectes: 

Persones beneficiàries: 

 Famílies de les participants.

 Entorn organitzatiu de les dones líders.

Cost total projecte: 103.478,24 Euros.  �

Aportació del Fons: 36.798,24 Euros.  �

Execució del projecte: El projecte s'insereix dins de la problemàtica de l'accés al poder 
polític de les dones i s'emmarca en l'estratègia institucional d'incidència política del 
Centro Juana Azurduy. Les accions han abordat dues línies de treball; la primera de 
formació política amb l'Escola de Formació i la segona d'enfortiment organitzacional 
amb l'acompanyament i assistència tècnica i política per a organitzacions socials 
femenines. 

En l'escola han participat dones líders de 2 organitzacions socials: La Federación Única 
de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa 
(FUMTPOCH-BS), que té representació en 7 províncies del departament i la Federación 
de Mujeres Juana Azurduy de Padilla amb seu a la ciutat de Sucre que aglutina a dones 
de diferents barris marginals de la ciutat.

L'acompanyament i assistència tècnica-política ha enfortit capacitats per a la qualifica-
ció de les dones dirigents de les organitzacions socials.

Núm.: 228

Projecte: “Municipis per la igualtat i contra la violència masclista”.

País:  Equador.

----------

Objectiu general: Enfortir les capacitats tècniques dels Consells de Protecció de Drets 
en els municipis de Rumiñahui i Otavalo, per a previndre i atendre la violència de gènere 
i generar intercanvi entre municipis de l'Equador i la Comunitat Valenciana.

L'Escola de Formació Política ha qualificat l'exercici de lideratge de les dones, en tallers 
teòric/instrumentals. En cada procés de formació han participat 25 dones líders en 8 
tallers presencials amb 3 dies de durada cadascun. El procés de formació s'ha desenvo-
lupat en 4 mòduls.
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Núm.: 227

La població beneficiària indirecta són la totalitat de la joventut entre 15 i 25 anys, dels 6 
municipis: 22.282 persones.

Aportació Fons: 36.868,24 Euros. �

Execució del projecte: Aquesta IV fase de treball ha aconseguit desenvolupar proces-
sos de formació i capacitació per a l'apoderament de la joventut chiquitana i guaraya de 
les plataformes juvenils, permetent d'aquesta manera que les i els joves hagen adquirit 
eines tècniques per a incidir en els espais públics de presa de decisions. A la vegada 
s'han generat una xarxa de lideratges locals juvenils i establert sinèrgies amb les seues 
autoritats per a l'atenció de les seues demandes i problemàtiques com a joventut. S'ha 
enfortit la conformació organitzativa i formalització de les plataformes juvenils a través 
de la generació d'espais d'intercanvi d'altres experiències de conformació i funciona-
ment de consells municipals de la joventut, la qual cosa ha permès que les i els joves 
chiquitanos i guarayos hagen treballat elements base per a impulsar el funcionament 
dels seus propis consells. A la vegada, s'han aprovat i consolidat els seus estatuts de 
plataformes juvenils i propostes de reglaments per a cadascuna de les lleis municipals 
de la joventut promulgades (4 dels 6 municipis). Finalment s'han pogut impulsar els 
espais de participació i incidència de les i els joves amb la finalitat d'exercir una repre-
sentació efectiva per a la defensa dels seus interessos col·lectius, visibilitzant-se davant 
la societat com a subjectes de dret; a més d'acompanyar a la joventut chiquitana i 
guaraya en el procés de disseny i implementació de polítiques, plans d'acció i perfils de 
projectes que busquen la garantia dels seus drets gestionant recursos necessaris per a 
la seua realització, execució i sostenibilitat.

La Plataforma Juvenil conformada en cada municipi amb una base de 100 joves homes i 
dones totalitzant 600 joves. Si bé no són la totalitat de la joventut dels municipis, es 
constitueixen en el germen que gradualment, al costat del ETJ, desenvoluparan activi-
tats de promoció i enfortiment orgànic que puguen aconseguir la representativitat i 
legitimitat.

----------

Cost total projecte: 69.006 Euros.  �

Projecte:“Enfortint l'acció política de les dones. Fase II”.

Objectius específics: Enfortir les organitzacions socials de dones, construint aliances 
entorn de les demandes de les mateixes i millorar les seues capacitats per a l'accés al 

Objectiu general: Apoderar organitzacions socials de dones, autoritats i activistes al 
poder polític en la presa de decisions i incidència en polítiques públiques municipals 
entorn de les demandes estratègiques de les dones.

Contrapart:. Centro Juana Azurduy.

País:  Bolívia. 

32



Núm.: 229.1

Objectius específics: Proporcionar assistència sanitària (ORL), clínica i quirúrgica, de 
forma sinèrgica i coordinada amb les altres dues comissions ORL, que també actuen en 
el mateix àmbit geogràfic. Formació del personal sanitari, metges/ses de família i 
infermers/es, en l'àmbit de la ORL. Adaptació de pròtesis auditives. Formació audiolò-
gica per l'adaptació de pròtesis audiològiques al personal autòcton.

Formació integral ORL: 2 persones. 

Formació quirúrgica ORL: 6 persones. 

Adaptació d'audiopròtesis 20 persones. 

Consultes: 700 persones. 

Formació consulta ORL: 6 persones.

Aportació extraordinària Aj. Xàtiva: 1.500 Euros. �

Aportacions:

Projecte: “Activitats sanitàries al Sàhara”.

Contrapart: Fundació La Vicuña ORL València.

País: Camps de refugiats de Tindouf, Argelia.

Intervencions quirúrgiques: 60 persones. 

Execució del projecte: S'han realitzat consultes diàries d'otorinolaringologia pediàtrica 
i per a adults, assistir a pacients amb paràlisi cerebral, formació del personal de salut, 
promoure l'obertura de la història clínica d'adults i xiquets amb processos crònics 
d'otorinolaringologia, així com l'adaptació de pròtesis auditives, aportades per aquesta 
comissió, a persones que les precisen. 

Objectiu general: Millorar la salut, en l'àmbit de l'otorrinolaringologia, de les persones 
refugiades en els camps de refugiats de Tindouf.

Població beneficiària: 

Projectes 2019 INTERVENCIONS
D’ACCIÓ HUMANITARIA
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Objectius específics: Inclusió en 2 plans estratègics dels Consells de Protecció de 
Drets, d'estratègies per a prevenció i atenció de violència de gènere, capacitar al perso-
nal municipal dels 2 cantons en metodologies i eines de prevenció i atenció de violència 
de gènere, donar suport a la constitució de 2 xarxes interinstitucionals de prevenció i 
atenció de violència de gènere, incentivar l'intercanvi i suport tècnic especialitzat en 
àrees d'interès municipal amb municipis de la Comunitat Valenciana, acompanyar 
tècnicament a 23 orientadores de drets i donar suport a la seua capacitació permanent 
i informar i sensibilitzar en temes de violència de gènere a la població dels 2 cantons.

43 xiquets/es en situació de risc d'exclusió social, entre 3 i 10 anys.

Igualment, el projecte ha enfortit mecanismes locals com les xarxes interinstitucionals i 
rutes d'atenció, trobant sinèrgies entre institucions públiques, privades, ONGs, per a 
atendre el problema de la violència masclista. S'ha donat acompanyament a les 23 
orientadores de drets del cantó Rumiñahui i Otavalo, per a millorar els seus coneixe-
ments i ampliar les seues experiències en l'oficina de gènere i atenció en casos 
d'emergència. Finalment, s'han elaborat també unes fitxes de sensibilització i formació 
sobre les rutes d'atenció i denúncia, que poden ser utilitzats per les institucions que 
formen part de les xarxes de prevenció i atenció en els cantons seleccionats.

Objectius específics: Becar (dinar i berenar) a 43 xiquets/es, de 3-10 anys, del barri de 
Niquia que no disposen d'una alimentació bàsica, ja que l'alimentació és una necessitat 
primària que ha d'estar sempre coberta, el de millorar els hàbits d'alimentació dels 
xiquets i xiquetes becats i disminuir el nivell de desnutrició infantil del barri.

Beneficiàries indirectes: 1.000 persones dels 2 municipis.

Execució del projecte: Des de l'any 2002 l'ONG Niquia, està portant a terme un projec-
te per recaptar fons i així col·laborar en la manutenció de xiquets/tes del col·legi “Fe y 
Alegría Madre Josefa Campos” i del “Hogar Infantil Gus-Gus” en Niquia (Bello-
Colòmbia).

Amb el projecte, xiquets/tes necessitats/des han rebut una alimentació diària, fomen-
tant també així la seua assistència a l'escola.

Beneficiàries directes: 40 autoritats i dones dels 2 municipis.

Cost total projecte: 54.948,27 Euros. �

Persones Beneficiàries: 

----------

Núm.: 230

País:  Colòmbia.

L'estratègia de treball s'ha centrat en l'enfortiment dels Consells de Protecció de Drets, 
on s'han incorporat de manera explícita les polítiques d'igualtat de gènere, no discrimi-
nació i una vida sense violència. En aquest sentit, s'ha treballat en la capacitació al 
personal dels consells, i se'ls ha dotat d'instruments que els han facilitat dissenyar i 
implementar polítiques i programes municipals per a atendre problemes de violència 
masclista. El projecte ha facilitat també, l'intercanvi d'experiències i lliçons apreses 
entre els Consells de Protecció de Drets dels dos municipis.

Aportació Fons: 25.857,36 Euros.  �

----------

Cost total projecte: 17.407,50  Euros.  �

Aportació Fons: 6.000  Euros. �

Objectiu general: Millorar la situació de seguretat alimentària a través de beques 
d'alimentació infantil.

Execució del projecte: La recent elecció a l'Equador d'autoritats municipals, alcal-
des/ses i regidors/es, ha oferit l'oportunitat d'incidència en les polítiques municipals de 
gènere, i en particular en la prevenció i atenció de violència de gènere. Per aquestes 
raons s'ha intervingut en 2 municipis, Otavalo i Rumiñahui. 

Projecte: “Beques d'alimentació infantil a Bello”.

Persones beneficiàries:
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Núm.: 229.1

Objectius específics: Proporcionar assistència sanitària (ORL), clínica i quirúrgica, de 
forma sinèrgica i coordinada amb les altres dues comissions ORL, que també actuen en 
el mateix àmbit geogràfic. Formació del personal sanitari, metges/ses de família i 
infermers/es, en l'àmbit de la ORL. Adaptació de pròtesis auditives. Formació audiolò-
gica per l'adaptació de pròtesis audiològiques al personal autòcton.

Formació integral ORL: 2 persones. 

Formació quirúrgica ORL: 6 persones. 

Adaptació d'audiopròtesis 20 persones. 

Consultes: 700 persones. 

Formació consulta ORL: 6 persones.

Aportació extraordinària Aj. Xàtiva: 1.500 Euros. �

Aportacions:

Projecte: “Activitats sanitàries al Sàhara”.

Contrapart: Fundació La Vicuña ORL València.

País: Camps de refugiats de Tindouf, Argelia.

Intervencions quirúrgiques: 60 persones. 

Execució del projecte: S'han realitzat consultes diàries d'otorinolaringologia pediàtrica 
i per a adults, assistir a pacients amb paràlisi cerebral, formació del personal de salut, 
promoure l'obertura de la història clínica d'adults i xiquets amb processos crònics 
d'otorinolaringologia, així com l'adaptació de pròtesis auditives, aportades per aquesta 
comissió, a persones que les precisen. 

Objectiu general: Millorar la salut, en l'àmbit de l'otorrinolaringologia, de les persones 
refugiades en els camps de refugiats de Tindouf.

Població beneficiària: 

Projectes 2019 INTERVENCIONS
D’ACCIÓ HUMANITARIA

35

Objectius específics: Inclusió en 2 plans estratègics dels Consells de Protecció de 
Drets, d'estratègies per a prevenció i atenció de violència de gènere, capacitar al perso-
nal municipal dels 2 cantons en metodologies i eines de prevenció i atenció de violència 
de gènere, donar suport a la constitució de 2 xarxes interinstitucionals de prevenció i 
atenció de violència de gènere, incentivar l'intercanvi i suport tècnic especialitzat en 
àrees d'interès municipal amb municipis de la Comunitat Valenciana, acompanyar 
tècnicament a 23 orientadores de drets i donar suport a la seua capacitació permanent 
i informar i sensibilitzar en temes de violència de gènere a la població dels 2 cantons.

43 xiquets/es en situació de risc d'exclusió social, entre 3 i 10 anys.

Igualment, el projecte ha enfortit mecanismes locals com les xarxes interinstitucionals i 
rutes d'atenció, trobant sinèrgies entre institucions públiques, privades, ONGs, per a 
atendre el problema de la violència masclista. S'ha donat acompanyament a les 23 
orientadores de drets del cantó Rumiñahui i Otavalo, per a millorar els seus coneixe-
ments i ampliar les seues experiències en l'oficina de gènere i atenció en casos 
d'emergència. Finalment, s'han elaborat també unes fitxes de sensibilització i formació 
sobre les rutes d'atenció i denúncia, que poden ser utilitzats per les institucions que 
formen part de les xarxes de prevenció i atenció en els cantons seleccionats.

Objectius específics: Becar (dinar i berenar) a 43 xiquets/es, de 3-10 anys, del barri de 
Niquia que no disposen d'una alimentació bàsica, ja que l'alimentació és una necessitat 
primària que ha d'estar sempre coberta, el de millorar els hàbits d'alimentació dels 
xiquets i xiquetes becats i disminuir el nivell de desnutrició infantil del barri.

Beneficiàries indirectes: 1.000 persones dels 2 municipis.

Execució del projecte: Des de l'any 2002 l'ONG Niquia, està portant a terme un projec-
te per recaptar fons i així col·laborar en la manutenció de xiquets/tes del col·legi “Fe y 
Alegría Madre Josefa Campos” i del “Hogar Infantil Gus-Gus” en Niquia (Bello-
Colòmbia).

Amb el projecte, xiquets/tes necessitats/des han rebut una alimentació diària, fomen-
tant també així la seua assistència a l'escola.

Beneficiàries directes: 40 autoritats i dones dels 2 municipis.

Cost total projecte: 54.948,27 Euros. �

Persones Beneficiàries: 

----------

Núm.: 230

País:  Colòmbia.

L'estratègia de treball s'ha centrat en l'enfortiment dels Consells de Protecció de Drets, 
on s'han incorporat de manera explícita les polítiques d'igualtat de gènere, no discrimi-
nació i una vida sense violència. En aquest sentit, s'ha treballat en la capacitació al 
personal dels consells, i se'ls ha dotat d'instruments que els han facilitat dissenyar i 
implementar polítiques i programes municipals per a atendre problemes de violència 
masclista. El projecte ha facilitat també, l'intercanvi d'experiències i lliçons apreses 
entre els Consells de Protecció de Drets dels dos municipis.

Aportació Fons: 25.857,36 Euros.  �

----------

Cost total projecte: 17.407,50  Euros.  �

Aportació Fons: 6.000  Euros. �

Objectiu general: Millorar la situació de seguretat alimentària a través de beques 
d'alimentació infantil.

Execució del projecte: La recent elecció a l'Equador d'autoritats municipals, alcal-
des/ses i regidors/es, ha oferit l'oportunitat d'incidència en les polítiques municipals de 
gènere, i en particular en la prevenció i atenció de violència de gènere. Per aquestes 
raons s'ha intervingut en 2 municipis, Otavalo i Rumiñahui. 

Projecte: “Beques d'alimentació infantil a Bello”.

Persones beneficiàries:
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Per últim, no ens podem oblidar d'altre 
clàssic de l'entitat, “Sensibilització 
Socis”, el nostre projecte més divers i 
eclèctic, que amb l'objectiu de donar a 
conèixer el treball del Fons Valencià i 
impulsar, des de la participació i la 
implicació de la societat valenciana, la 
recerca d'un món més just i solidari, al 
llarg de tot l'any recull les diferents 
iniciatives i propostes dels municipis 
socis per tal de participar en diferents 
activitats organitzades al llarg de tot el 
territori de la Comunitat Valenciana.

Durant la primera quinzena del mes de 
març s'ha desenvolupat el nostre 
projecte amb més trajectòria, “Ser 
dona al Sud”, que en 2019 ha arribat a 
la seua quinzena edició, xifra significati-
va i digna de ser celebrada i valorada.

Seguint amb la línia encetada en 
anteriors exercicis, tots els projectes 
s'han desenvolupat en el marc de 
l'Agenda 2030, treballant de manera 
específica alguns dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que 
l'Agenda contempla.

Així mateix, fruit del constant treball conjunt entre les dife-
rents àrees del Fons, cal destacar les activitats de sensibilitza-
ció desenvolupades pels voluntaris i voluntàries participants 
en la setena edició del projecte “Especialista Municipal 
Voluntari/ària”.

Un altre projecte referent en els últims 
temps, “In/Sostenible”, iniciat en 2017 amb 
el suport i el cofinançament de la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació, ha finalitzat en la primera meitat de 2019 la seua 
primera fase, encara que hem continuat amb les seues activi-
tats, aquesta vegada amb els recursos propis de 
l'entitat. 

En l'últim trimestre de l'any, entre els 
mesos de setembre i desembre, hem dut 
a terme la segona edició del projecte 
“Castelló per la Pau”, fruit de l'èxit de 
la primera edició i de la col·laboració 
amb la Diputació de Castelló, entitat 
que ha cofinançat ambdues edicions.

A continuació exposem de manera detallada les diferents 
activitats i accions desenvolupades en aquestos projectes.
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Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global
Per a l'àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, 2019 ha servit per 
a donar continuïtat als projectes iniciats en els darrers anys, havent-se implementant    
4 projectes d'EpDCG on s'han realitzat 148 activitats en 39 municipis diferents, 
arribant a 4.143 beneficiaris directes.
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MUNICIPIS AMB ACTIVITATS D'EpD EN 2019

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Almenara La Vall d'Uixò Xilxes

Betxí Nules

Castelló de la Plana Vila-real

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Atzeneta d'Albaida Bocairent Ontinyent

Alcàsser Canals Polinyà del Xúquer

L'Alcúdia Castelló de Rugat Quatretonda

Alfarrasí Cullera Rocafort

Alginet El Genovés Sueca

Almussafes Gandia València

Alzira La Llosa de Ranes Villanueva de Castellón

Benifaió Montesa Xàtiva

Benimodo L'Olleria

PROVÍNCIA D'ALACANT

Alfafara Elx Parcent

Benissa Orba Pedreguer
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- Material audiovisual sobre els ODS. A més del material escrit, tant genèric com 
específic dels ODS, s'han creat sis espots animats de menys d'un minut de duració, 
relacionats amb les diferents temàtiques tractades al projecte (alimentació, residus, 
moda, turisme, finances i bon govern), com una altra eina per a acostar els ODS a la 
població.

- Material didàctic sobre els ODS. Aquest material va enfocat a alumnat d'educació 
Primària i Secundària. S'han realitzat dos quaderns amb diferents jocs i activitats 
adaptats a les diferents edats. 

Durant els mesos de gener a maig de 2019 s'han realitzat les últimes activitats del 
projecte: la gira de la delegació d'Equador pels municipis que van acollir les activitats en 
2018, la jornada final del projecte i la presentació dels materials didàctics i de sensibilit-
zació elaborats.

Entre el 12 i el 28 de febrer de 2019 es va dur a terme la gira protagonitzada per la dele-
gació d'Equador formada per Martha Lema i Lourdes Cárdenas, artesanes de la “Paja 
Toquilla” membres de la “Cooperativa de Producción Artesanal Padre Rafael González 
del Cantón Biblián”, i Estefanía Crespo, tècnica de suport social del Gobierno 
Autónomo Municipal del Cantón de Biblián. 

Durant la gira s'han visitat els municipis que van acollir les activitats d'In/Sostenible en 
2018, donant testimoni dels resultats del projecte de cooperació entre el Fons Valencià i 
el Cantón Biblián, que ha aconseguit la capacitació de les artesanes i la constitució 
d'una cooperativa que ha permès que les artesanes puguen desenvolupar el procés 
complet d'elaboració dels barrets, obtenint un major benefici del seu treball i millorant 
significativament la seua qualitat de vida, la de les seues famílies i les comunitats on 
resideixen.

En total, la gira ha recorregut 18 municipis de les tres províncies de la Comunitat 
Valenciana,  amb una participació directa de 343 persones.

GIRA ARTESANES PAJA TOQUILLA EQUADOR

DATA MUNICIPI ACTIVITAT PARTICIPANTS

13/02/2019 Castelló de 
Rugat Conferència per al públic en general. 20

14/02/2019
Alzira Entrevista en Ribera TV. 1

Orba Conferència per al públic en general. 6

15/02/2019 Ontinyent
Entrevista amb el Periòdic d'Ontinyent. 1

Recepció de l'Alcalde d'Ontinyent. 3

16/02/2019 Rocafort
Recepció autoritats municipals. 3

Conferència per al públic en general. 6

18/02/2019
Elx

Visita Museu Pusol. Taller artesania palma 
blanca. 12

Recepció de l'Alcalde d'Elx. 2

Parcent Conferència per al públic en general. 15

19/02/2019 Xàtiva Jornada final projecte In/Sostenible. 100
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PC 195/PC 220 - In/Sostenible

- Donar a conèixer als participants l'Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i de manera més específica l'ODS 12, relatiu a les produccions i el consum 
sostenible i responsable.

Exposició “IN/SOSTENIBLE. Un camí cap a la sostenibilitat”. 

El projecte In/Sostenible va iniciar el seu recorregut l'any 2017, amb el cofinançament 
de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 
la Generalitat Valenciana, i l'objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar als municipis 
socis del Fons Valencià sobre què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), acostant-los a la població valenciana a través de la sensibilització, la documen-
tació i l'apoderament.

Les diferents activitats contemplades al projecte, que han estat desenvolupant-se en 
els municipis socis del Fons durant aquest temps, són les següents:

Es tracta d'una exposició itinerant, destinada a la població en general, que té com a 
finalitat acostar els ODS a la població, aprofundint en l'ODS 12: Producció i consum 
responsables. En cadascun dels llocs on s'ha instal·lat l'exposició s'ha realitzat un acte 
d'inauguració obert al públic amb la presència d'un/a representant de l'Ajuntament i 
un/a representant del Fons. A més, aquest acte s'ha acompanyat amb la realització 
d'una visita guiada, amb l'entrega del passaport de ciutadà/ana cap a la sostenibilitat, i 
una “picadeta” amb productes de KM0 i/o de proximitat.

Activitat didàctica i de sensibilització sobre els ODS. “Sóc conscient de quin consum 
faig”.

Aquesta activitat té com a objectiu donar a conèixer els ODS, sensibilitzar sobre la 
situació del planeta i oferir alternatives per a realitzar una producció i consum més 
sostenibles. El taller va dirigit a centres educatius d'educació Primària i Secundària i/o 
col·lectius específics com associacions, centres de majors, universitats populars, 
centres juvenils, etc.

Activitat lúdica i de sensibilització sobre els ODS. “Vamos a buscar un tesoro” ©2018 
Janosch film & medien AG, Berlin. 

Es tracta d'un conta contes teatralitzat per sensibilitzar i conscienciar al públic infantil i 
familiar sobre la necessitat i urgència de canviar els nostres hàbits i la forma de consum 
per no acabar amb el planeta.

Realització d'un curs formatiu. 

S'ha realitzat un curs formatiu de tres mòduls en cadascuna de les tres províncies, 
dirigit a representants públics (alcaldes/sses, regidors/res), funcionaris/àries i personal 
tècnic dels municipis, equip docent dels centres educatius i membres d'ONGD i altres 
entitats locals, amb els següents objectius:

- Presentar i explicar de manera detallada els materials de sensibilització i formació 
elaborats per a la campanya (quaderns didàctics, còmic i espots), per a facilitar la 
seua difusió i utilització a tots els habitants dels municipis socis del Fons.

Elaboració de materials de sensibilització. 

- Material genèric sobre els ODS i específic sobre l'ODS 12. Aquest material va dirigit a 
la població en general, especialment a la joventut, mitjançant la tècnica del còmic per 
a fer més atractiva la informació. 

- Territorialitzar els ODS a nivell dels municipis de la Comunitat Valenciana, exposant 
experiències posades en marxa amb èxit al llarg del territori valencià.

Des del Fons s'han realitzat diferents materials per tal d'acostar els ODS a la població 
valenciana. El materials estan elaborats en valencià i, a més de fer-los impresos, també 
s'han situat en un web (www.insostenible.org), amb informació de la campanya i ele-
ments de contacte i descàrrega, afavorint la seua accessibilitat a la població. Hi ha tres 
tipus de materials disponibles: 
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La jornada, presidida per Antonia Moreno, Directora General de Cooperació i Solidaritat 
de la Generalitat Valenciana; Roger Cerdà, Alcalde de Xàtiva; Xelo Angulo, Tinent 
d'Alcalde i Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat; i Pep Aparicio, Vicedirector 
del Centre Públic d'Educació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, va comptar 
amb la participació d'un centenar de persones, entre representants polítics i personal 
tècnic dels municipis socis del Fons, membres de diferents ONG, col·lectius i associa-
cions, així com públic en general.

El 19 de febrer es va celebrar al Centre Públic d'Educació de Persones Adultes Francesc 
Bosch i Morata de Xátiva la jornada final del projecte, amb el títol “ODS 12: Producció i 
consum responsables. Caminant cap a la sostenibilitat”. 

L'encontre va permetre conèixer diferents iniciatives al voltant de l'ODS 12 i l'intercanvi 
d'experiències de producció i consum responsable realitzades en diferents municipis 
valencians, gràcies a la ponència “El consum conscient: peça clau de les economies 
transformadores” de Laia Treserra, directora de la revista Opcions; la taula redona amb 
la participació de Salvador Mestre (Regidor de l'Ajuntament de Silla), David Chiralt 
(President de l'associació Del Camp a la Taula”), Enrique Asensi (President de la Red 
Enclau), David Belda (Tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Carrícola) i Gerard 
Sentandreu (Gerent de l'Heretat de Pere); la projecció del documental “El mercat del 
Riu Rau”, del Col·lectiu Mirades; i la presentació del projecte de cooperació internacio-
nal al desenvolupament “Fortalecimiento socio productivo de la Cooperativa de 
Producción Artesanal Padre Rafael González del Cantón Biblián (Equador)”.

Durant els mesos de febrer, març i abril s'han finalitzat els materials didàctics i de 
sensibilització elaborats en el marc del projecte, amb l'objectiu d'acostar a la població 
valenciana l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: els quaderns 
didàctics “El meu món, el meu consum I i II”, juntament amb un pòster, per al professorat 
d'educació Primària i Secundària; el còmic “El Poble Minvant”, dirigit a un públic adoles-
cent; i sis espots curts relacionats amb les diferents temàtiques treballades al llarg de 
tot el projecte.

Per realitzar la difusió dels materials s'han realitzat còpies impreses que s'han repartit 
en diferents municipis socis de l'entitat. A més, per tal de facilitar l'accés als mateixos a 
tota la població, s'han situat al web específic creat al projecte (www.insostenible.org), 
des del qual es poden descarregar lliurement.
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GIRA ARTESANES PAJA TOQUILLA EQUADOR

DATA MUNICIPI ACTIVITAT PARTICIPANTS

20/02/2019 Polinyà del 
Xúquer

Recepció de la Corporació Municipal. 11

Taller amb associació de boixets. 15

Conferència per al públic en general. 60

21/02/2019

Gandia Entrevista Tele Safor. 2

Atzeneta 
d'Albaida

Recepció amb l'Alcalde i visita al museu de 
l'espart. 2

L'Olleria Conferència per al públic en general. 22

22/02/2019

La Llosa de 
Ranes Conferència per al públic en general. 20

Benissa Conferència per al públic en general. 14

25/02/2019 Canals

Entrevista a Canals Ràdio. 2

Recepció amb l'Alcalde. 5

Conferència a l'EPA de Canals. 26

26/02/2019

Xàtiva Recepció amb l'Alcalde. 2

Canals Entrevista a Comarcal TV. 2

Xàtiva Conferència a l'associació Tyrius. 25

27/02/2019

Paterna Participació en el Magacine d'Apunt. 2

Benifaió Conferència per al públic en general. 42

L'Alcúdia Conferència per al públic en general. 22
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La jornada, presidida per Antonia Moreno, Directora General de Cooperació i Solidaritat 
de la Generalitat Valenciana; Roger Cerdà, Alcalde de Xàtiva; Xelo Angulo, Tinent 
d'Alcalde i Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat; i Pep Aparicio, Vicedirector 
del Centre Públic d'Educació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, va comptar 
amb la participació d'un centenar de persones, entre representants polítics i personal 
tècnic dels municipis socis del Fons, membres de diferents ONG, col·lectius i associa-
cions, així com públic en general.

El 19 de febrer es va celebrar al Centre Públic d'Educació de Persones Adultes Francesc 
Bosch i Morata de Xátiva la jornada final del projecte, amb el títol “ODS 12: Producció i 
consum responsables. Caminant cap a la sostenibilitat”. 

L'encontre va permetre conèixer diferents iniciatives al voltant de l'ODS 12 i l'intercanvi 
d'experiències de producció i consum responsable realitzades en diferents municipis 
valencians, gràcies a la ponència “El consum conscient: peça clau de les economies 
transformadores” de Laia Treserra, directora de la revista Opcions; la taula redona amb 
la participació de Salvador Mestre (Regidor de l'Ajuntament de Silla), David Chiralt 
(President de l'associació Del Camp a la Taula”), Enrique Asensi (President de la Red 
Enclau), David Belda (Tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Carrícola) i Gerard 
Sentandreu (Gerent de l'Heretat de Pere); la projecció del documental “El mercat del 
Riu Rau”, del Col·lectiu Mirades; i la presentació del projecte de cooperació internacio-
nal al desenvolupament “Fortalecimiento socio productivo de la Cooperativa de 
Producción Artesanal Padre Rafael González del Cantón Biblián (Equador)”.

Durant els mesos de febrer, març i abril s'han finalitzat els materials didàctics i de 
sensibilització elaborats en el marc del projecte, amb l'objectiu d'acostar a la població 
valenciana l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: els quaderns 
didàctics “El meu món, el meu consum I i II”, juntament amb un pòster, per al professorat 
d'educació Primària i Secundària; el còmic “El Poble Minvant”, dirigit a un públic adoles-
cent; i sis espots curts relacionats amb les diferents temàtiques treballades al llarg de 
tot el projecte.

Per realitzar la difusió dels materials s'han realitzat còpies impreses que s'han repartit 
en diferents municipis socis de l'entitat. A més, per tal de facilitar l'accés als mateixos a 
tota la població, s'han situat al web específic creat al projecte (www.insostenible.org), 
des del qual es poden descarregar lliurement.
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GIRA ARTESANES PAJA TOQUILLA EQUADOR

DATA MUNICIPI ACTIVITAT PARTICIPANTS
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Benifaió Conferència per al públic en general. 42

L'Alcúdia Conferència per al públic en general. 22
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Per a finalitzar, presentem la taula amb les dades del projecte In/Sostenible des del seu 
començament a l'any 2017, en el qual han participat de manera directa un total de        
24 municipis i 6.100 persones:

Aportació Fons Valencià: 31.394.84 euros.

Cost total del projecte PC 195: 87.631,99 euros.

Aportació Generalitat Valenciana: 70.000 euros.

Aportació Fons Valencià: 17.631,99 euros.

Cost total del projecte PC 220: 31.394,84 euros.

IN/SOSTENIBLE – MUNICIPIS I PERSONES PARTICIPANTS

PROJECTE ACTIVITAT MUNICIPIS PERSONES

PC 195 – In/Sostenible 
Generalitat Valenciana

Inauguració projecte In/Sostenible. 1 30

Exposició In/Sostenible. 20 1.150

Inauguració Exposició In/Sostenible. 18 316

Activitat didàctica. 19 1.867

Contacontes “Vamos a buscar un 
tesoro”. 19 975

Cursos de formació. 5 130

Gira contrapart Equador. 18 343

Jornada final projecte. 1 100

PC 220 – In/Sostenible 
Fons Valencià

Exposició In/Sostenible. 4 500

Inauguració Exposició In/Sostenible. 4 38

Activitat didàctica. 4 493

Contacontes “Vamos a buscar un 
tesoro”. 4 158

43

A finals del mes de maig, amb la realització de l'avaluació i auditoria externes i la presen-
tació de la justificació final, va finalitzar el projecte In/Sostenible cofinançat per la 
Generalitat Valenciana.

Com no podia ser d'altra manera, In/Sostenible ha estat concebut com un projecte 
sostenible, que es puga anar adaptant amb el pas del temps i tinga recorregut al llarg de 
la nova legislatura que hem encetat al 2019. D'aquesta manera, al llarg de tot l'any hem 
realitzat, aquesta vegada ja amb fons propis de l'entitat (PC 220), les diferents activi-
tats del projecte a diversos municipis socis del Fons Valencià, amb un total de 1.189 
persones participants.

ACTIVITATS IN/SOSTENIBLE 2019 – PC 220

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

22-29/03/2019

Almussafes

Exposició In/Sostenible. 150

22/03/2019 Inauguració exposició In/Sostenible. 12

23/03/2019 Contacontes “Vamos a buscar un tesoro”. 18

25/03/2019 Activitat Didàctica  IES Almussafes. 19

29/03/2019 Activitat Didàctica  CEIP Almassaf                   
i El Pontet. 64

29/03-
12/04/2019

Pedreguer

Exposició In/Sostenible. 70

30/03/2019 Contacontes “Vamos a buscar un tesoro”. 85

1/04/2019 Inauguració exposició In/Sostenible. 5

2/04/2019 Activitat Didàctica  CEIP El Trinquet. 40

4/04/2019 Activitat Didàctica  CEIP l'Alfàs. 39

9/04/2019 Activitat Didàctica  CEIP l'Alfàs. 54

12/04/2019 Activitat Didàctica  CEIP l'Alfàs. 36

14-30/06/2019

El Genovés

Exposició In/Sostenible. 30

17/06/2019 Inauguració exposició In/Sostenible. 15

17/06/2019

Activitat Didàctica  CEIP Mare de Déu dels 
Desemparats.

62

18/06/2019 75

19/06/2019 65

28/06/2019 Contacontes “Vamos a buscar un tesoro”. 30

16-24/11/2019

Alfafara

Exposició In/Sostenible. 250

16/11/2019 Inauguració exposició In/Sostenible. 6

19/11/2019 Activitat Didàctica CRA Mariola-Benicadell 25

19/11/2019 Activitat Didàctica mestresses de casa. 14

23/11/2019 Contacontes “Vamos a buscar un tesoro”. 25
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Comissions tècniques.

En l'edició de 2019 s'han realitzat 12 conferències en municipis de les tres províncies, 16 
tallers en 10 IES (Instituts d'Ensenyament Secundari) i 3 reunions tècniques de treball 
amb diferents entitats, així com 3 entrevistes en mitjans de comunicació, dues de ràdio i 
una de televisió.

Les conferències, els tallers i les comissions tècniques han permès donar a conèixer en 
els municipis socis de l'entitat els resultats del projecte de cooperació desenvolupat a 
Bolívia amb el Centro Juana Azurduy, mitjançant el qual s'ha donat suport al Programa 
Acció Política de Dones, que va ser creat el 2004 com una demanda de les dones, 
enfront de les opcions que recull la legislació electoral boliviana d'accés a les dones a 
càrrecs electes i la necessitat d'enfortir les seues organitzacions. En els seus 13 anys de 
funcionament, el programa ha tingut importants assoliments per a l'avanç dels drets de 
les dones en el camp polític. Més de 900 dones formades a l'Escola de Formació de 
Lidereses, de les quals un important percentatge ha accedit a càrrecs polítics i a estruc-
tures d'organitzacions socials importants, i 4 organitzacions de dones que s'han conso-
lidat com a interlocutores sòlides amb les institucions públiques sobre el desenvolupa-
ment del departament de Chuquisaca.

En total han estat 969 persones participants beneficiàries directes de les activitats, 
250 assistents a les conferències, 699 alumnes i professorat/docents participants en els 
tallers i 20 participants en les reunions tècniques i entrevistes als mitjans de comunica-
ció.

Les comissions tècniques realitzades han consistit en reunions de treball en grups 
reduïts que han facilitat l'intercanvi d'experiències entre la delegació boliviana i dife-
rents institucions i associacions de la Comunitat Valenciana. S'han realitzat tres comis-
sions tècniques amb l'Alcalde i part de la corporació municipal d'El Genovés, 
l'associació Tyrius de Xàtiva i la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 
(FADEMUR).

Taller “Enfortint l'acció política de les dones a Bolívia”. 

El taller ha mostrat a l'alumnat de Secundària dels centres educatius valencians la 
realitat dels joves bolivians, especialment la de les joves de les comunitats indígenes. 
Així mateix, mitjançant la dinàmica preparada per Jimena Calizaya, han pogut aprofun-
dir en el coneixement de les 36 nacionalitats reconegudes per la Constitució del país.

SER DONA AL SUD 2019

Data Municipi Activitat Assistents

3/03/2019 Alfafara Conferència per al públic en general. 16

4/03/2019 Llosa de Ranes Conferència per al públic en general. 30

5/03/2019
Almussafes

Taller IES Almussafes. 170

Conferència per al públic en general. 28

Alginet Conferència per al públic en general. 22

6/03/2019

València Reunió tècnica amb Fademur. 2

Quatretonda Conferència per al públic en general. 14

Canals Conferència per al públic en general. 8

7/03/2019

Bocairent Tallers IES Bocairent. 75

El Genovés
Comissió tècnica amb Alcalde i regidores. 4

Conferència per al públic en general. 26

8/03/2019 Parcent Conferència per al públic en general. 40
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PC 219 - Ser dona al Sud

Els testimonis de la campanya han participat en el projecte “Fortaleciendo la acción 
política de las mujeres”, amb una primera fase desenvolupada durant 2016 i 2017 i una 
segona fase en execució durant 2018 i 2019. El projecte s'insereix dins de la temàtica de 
l'accés al poder polític de les dones: Programa Acció Política de Dones, que va ser 
creat el 2004 com una demanda de les dones, enfront de les opcions que recull la 
legislació electoral boliviana d'accés a les dones a càrrecs electes i la necessitat 
d'enfortir les seues organitzacions.

El desenvolupament de l'edició de “Ser dona al Sud” en 2019 s'ha articulat al voltant 
d'un cicle de conferències per al públic en general, tallers en diferents instituts 
d'educació Secundària i comissions de treball tècnic, mitjançant les quals totes les 
persones participants han pogut conèixer de primera mà la realitat de les dones bolivia-
nes, en especial de les indígenes de pobles originaris que viuen en zones rurals. Així 
mateix, s'ha pogut traslladar a la població valenciana la importància de l'organització 
de les Bartolines, el treball que desenvolupen en la defensa dels drets de les dones a 
Bolívia i la gran exigència i sacrifici que representa ser escollida com a lideresa i repre-
sentant de totes les companyes membres del sindicat.

Conferència “Enfortint l'acció política de les dones a Bolívia”.

La quinzena edició del projecte “Ser dona al Sud” s'ha desenvolupat entre el 2 i el 17 de 
març de 2019, amb el títol “Enfortint l'acció política de les dones a Bolívia”. En aques-
ta ocasió hem comptat amb la participació d'una delegació de Bolívia formada per 
Martina Espinoza Flores, dirigent de la Federació Única de Mujeres Trabajadoras de 
Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa, dedicada a incrementar el nivell de 
representació i exigibilitat de drets de les dones dels pobles originaris de Chuquisaca 
(Bolívia); acompanyada de Jimena Calizaya Fabián, tècnica del Centro Juana Azurduy, 
Organització No Governamental que propugna un canvi en les relacions socials per tal 
d'eliminar les jerarquies i desigualtats basades en les asimetries i opressió sexual i 
cultural de les dones de Bolívia.

La conferència, dirigida a la població en general dels municipis participants, ha permès 
conèixer, gràcies al testimoni de Martina Espinoza, la realitat de les dones dels pobles 
originaris a les zones rurals de Bolívia, la importància de les associacions en la cultura 

indígena i la dificultat de les dones per a 
accedir als drets que recull la 

Constitució boliviana. Jimena 
Calizaya, per la seua part, ha 

mostrat el treball realitzat des 
del Centro Juana Azurduy 
per a capacitar i formar a les 
lidereses de les comunitats 
locals, permetent el seu 
accés a la vida política local 
i nacional.

En els seus 13 anys de funcionament el programa ha tingut importants assoliments per 
a l'avanç dels drets de les dones en el camp polític. Més de 900 dones formades a 
l'Escola de Formació de Lidereses, de les quals un important percentatge ha accedit a 
càrrecs polítics i a estructures d'organitzacions socials importants, 4 organitzacions de 
dones s'han consolidat com a interlocutores sòlides amb les institucions públiques 
sobre el desenvolupament del departament de Chuquisaca.
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cultural de les dones de Bolívia.

La conferència, dirigida a la població en general dels municipis participants, ha permès 
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PC 221 - Castelló per la Pau

En total s'han realitzat 20 sessions de taller teatralitzat i 10 projeccions del documental, 
amb la participació als mateixos de grups de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat, amb un 
total de 421 alumnes, professors i professores dels centres IES Professor Broch i Llop, 
de Vila-real; IES Almenara; i els IES Politècnic i Penyagolosa, de Castelló.

El seminari es va celebrar el 27 de novembre de 2019 a l'Espai Menador de la ciutat de 
Castelló, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló i la Càtedra UNESCO de 
filosofia d'estudis per a la Pau de la Universitat Jaume I, i la participació de 62 persones, 
entre ponents i públic assistent, representats i treballadors i treballadores d'entitats 
públiques, membres de la comunitat universitària, representants d'associacions i públic 
en general.

“Els Fils del Tauler”, del Col·lectiu Mirades, és un documental d'investigació sobre les 
causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, que es planteja com un 
al·legat a la Cultura de Pau i de defensa dels Drets Humans, de pensament crític i refle-
xió. El Col·lectiu Mirades és una cooperativa audiovisual valenciana de treball associat 
sense ànim de lucre que realitza documentals de denúncia de les injustícies socials, que 
busquen donar la paraula a les persones oblidades i sense veu.

En 2019 hem apostat per repetir l'estructura de treball de l'any anterior, amb el docu-
mental “Els Fils del Tauler”, del Col·lectiu Mirades, com l'element central al voltant del 
qual s'han desenvolupat les activitats per a la població en general dels municipis i 
l'alumnat dels centres d'educació Secundària.

Les activitats realitzades als diferents municipis i centres educatius han estat les 
següents:

Seminari “ODS 16: Ciutadania per la Pau. El paper de les dones en la construcció de la 
Pau”.

Amb aquest projecte s'ha treballat de manera específica l'ODS 16: Pau, Justícia i 
Institucions Sòlides a 6 municipis de la província de Castelló: Almenara, Castelló de la 
Plana, Nules, la Vall d'Uixó, Vila-real i Xilxes.

La temàtica dels tallers s'emmarca dins de l'ODS 16 de l'Agenda 2030 i es centra en un 
àrea de la Cultura de Pau: la no violència activa, que s'ha tractat a partir dels diferents 
tipus de violència, les seues conseqüències socials, la perspectiva positiva del conflicte i 
com la violència, creada per diferents tipus d'interessos, afecta a la nostra vida i a la 
resta de ciutadans/es del món, treballant què podem fer en el nostre dia a dia per 
canviar aquesta dinàmica. 

A la primera sessió del taller s'han treballat aquestos conceptes amb la tècnica del 
teatre de l'oprimit d'Augusto Boal, mentre que a la segona sessió s'ha projectat el 
documental “Els Fils del Tauler”, seguit del cinefòrum amb la participació de José Gayà, 
Lemadla Kori i Claudia García.

En la present edició s'ha realitzat l'activitat als municipis de Castelló de la Plana, Nules, 
La Vall d'Uixó, Vila-real i Xilxes, amb una participació de 95 persones.

En l'últim trimestre de 2019 hem desenvolupat el projecte “Castelló per la Pau”, que 
fruit dels bons resultats de l'any anterior i del compromís de la Diputació de Castelló i 
del Fons per a continuar la senda de col·laboració dels últims anys, ha arribat a la seua 
segona edició.

Cinefòrum municipal.

Activitat dirigida al públic en general, consistent en el visionat del documental “Els Fils 
del Tauler”, seguit d'una taula rodona amb la participació de José Gayà, director del 
documental, i el testimoni de Lemadla Kori i Claudia García, dones refugiades protago-
nistes del mateix. En totes les activitats s'ha realitzat una presentació, amb participació 
de representants dels ajuntaments participants i el Fons Valencià, i una “picaeta” amb 
productes de proximitat.

Taller didàctic per a l'alumnat de Batxillerat.
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SER DONA AL SUD 2019

Data Municipi Activitat Assistents

9/03/2019 Xàtiva Reunió amb junta directiva Tyrius. 10

11/03/2019
Ontinyent

Tallers IES l'Estació. 43

Tallers IES Pou Clar. 31

Tallers IES Jaume I. 25

Alcàsser Conferència per al públic en general. 18

12/03/2019 Elx
Tallers IES Severo Ochoa. 107

Tallers IES Joanot Martorell. 120

13/03/2019

Villanueva de 
Castellón Taller IES Vicent Gandia. 38

Castelló de Rugat Taller IES Sanchis Guarner. 20

Alfarrasí Conferència per al públic en general. 5

Castelló de Rugat Conferència per al públic en general. 21

14/03/2019
L'Olleria Tallers IES Vermellar. 70

Betxí Conferència per al públic en general. 12

15/03/2019 Villanueva de 
Castellón Conferència per al públic en general. 10

Cost total del projecte: 15.698,18 euros.
Aportació Fons Valencià: 15.698,18 euros.
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PC 221 - Castelló per la Pau
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busquen donar la paraula a les persones oblidades i sense veu.
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A la primera sessió del taller s'han treballat aquestos conceptes amb la tècnica del 
teatre de l'oprimit d'Augusto Boal, mentre que a la segona sessió s'ha projectat el 
documental “Els Fils del Tauler”, seguit del cinefòrum amb la participació de José Gayà, 
Lemadla Kori i Claudia García.

En la present edició s'ha realitzat l'activitat als municipis de Castelló de la Plana, Nules, 
La Vall d'Uixó, Vila-real i Xilxes, amb una participació de 95 persones.

En l'últim trimestre de 2019 hem desenvolupat el projecte “Castelló per la Pau”, que 
fruit dels bons resultats de l'any anterior i del compromís de la Diputació de Castelló i 
del Fons per a continuar la senda de col·laboració dels últims anys, ha arribat a la seua 
segona edició.

Cinefòrum municipal.

Activitat dirigida al públic en general, consistent en el visionat del documental “Els Fils 
del Tauler”, seguit d'una taula rodona amb la participació de José Gayà, director del 
documental, i el testimoni de Lemadla Kori i Claudia García, dones refugiades protago-
nistes del mateix. En totes les activitats s'ha realitzat una presentació, amb participació 
de representants dels ajuntaments participants i el Fons Valencià, i una “picaeta” amb 
productes de proximitat.
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SER DONA AL SUD 2019

Data Municipi Activitat Assistents

9/03/2019 Xàtiva Reunió amb junta directiva Tyrius. 10
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Ontinyent
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PC 224 - Sensibilització Socis

En 2019 hem participat a la Fira de la Solidaritat i el Voluntariat de Vila-real i la Fira de 
Santa Cecília d'Alfafara. En aquesta última, es van fer coincidir les activitats del projecte 
In/Sostenible amb la data de celebració de la fira, de manera que més de 200 persones 
van visitar l'exposició el diumenge 17 de novembre.

La participació en aquest tipus d'activitats possibilita al Fons Valencià l'oportunitat per 
a donar a conèixer el seu treball i visibilitzar els projectes i activitats que realitza, perme-
tent, a més, seguir treballant amb els nostres objectius de promoure una ciutadania 
global generadora d'una cultura de la solidaritat, a través de tallers i activitats didàcti-
ques.

· Participació en les jornades organitzades per la Direcció General de Cooperació i 
Solidaritat en el marc del projecte europeu “Shaping fair cities (Forjando ciudades 
justas)”, dedicades a la territorialització de l'Agenda 2030 i la seua experiència 
d'aplicació a la Comunitat Valenciana, amb 40 participants de països com Itàlia, 
Dinamarca o Angola, presentant el projecte “In/Sostenible” (27 de març de 2019).

· Participació en les jornades “Solidaritat Global: el paper de les comunitats locals”, 
organitzades per la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, presentant el Fons 
Valencià per la Solidaritat i el 
projecte In/Sostenible, amb 
la participació de 150 
persones de diferents 
nacionalitats (28 de 
març de 2019).

Fires.

La participació en conferències i cursos permet difondre l'activitat del Fons i, de mane-
ra més concreta alguns dels seus projectes, a diferents municipis i diverses entitats i 
col·lectius, reforçant la seua presència a nivell institucional en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana.

Contempla la participació en cursos, conferències i tallers i la presència del Fons a les 
distintes Fires i events a les quals municipis socis i/o entitats conviden a participar al 
Fons Valencià.

· Participació en la 
jornada de sensibilit-
zació sobre la coope-
ració internacional 
“Ontinyent, coope-
rant al món”, presen-
tant  e l  pro jecte 
“Jóvenes chiquita-
nos, chiquitanas, 
guarayos y guarayas, 
c o n s t r u y e n d o  
ciudadanía”, en la 
qual van participar 
200 escolars i 8 
ponents (31 de maig 
de 2019).

Conferències i cursos.

Aquest projecte es desenvolupa durant tot l'exercici, amb l'objectiu de fomentar i 
difondre la cooperació descentralitzada exercida des de l'àmbit municipal, impulsant la 
participació i implicació de totes les persones en la construcció d'un món més just, 
equitatiu, igualitari i solidari.

Al llarg de 2019 s'han realitzat les següents accions:
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- Ponència “Mujeres que construyen las paces. Nuestra genealogía”, a càrrec de Laura 
Alonso Cano. Presidenta en Espanya de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 
la Libertad (WILPF). Membre de DEMOSPAZ i de la Cátedra UNESCO en Educación 
para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

La jornada va estar presidida per Patricia Puerta Barberá, Vicepresidenta i Diputada 
Provincial de l'Àrea d'Acció Social de la Diputació de Castelló; José Luis López Ibáñez, 
Regidor de Benestar Social, Agenda 2030 i Cooperació de l'Ajuntament de Castelló; i 
Álvaro Escorihuela Claramonte, Regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real 
i President del Fons Valencià per la Solidaritat, i es va centrar en analitzar la situació de 
les dones en les zones de conflicte i el seu paper clau en la construcció de la Pau, amb 
les següents activitats:

- Taula rodona “Situació actual de les dones refugiades”, moderada per Sofía Herrero, 
Coordinadora de la Càtedra UNESCO de filosofia d'estudis per a la Pau de la UJI, i la 
participació de UNRWA, Amnistia Internacional i la Comissió Espanyola d'Ajuda al 
Refugiat, CEAR País Valencià.

A continuació es presenta el detall de les activitats del projecte:

- Projecció del documental “Voces de refugiadas”, de la Colectiva de Mujeres 
Refugiadas, Exiliadas y Migradas.

Cost total del projecte: 21.537,99 euros.

Aportació Fons Valencià: 6.537,99 euros.

Aportació Diputació de Castelló: 15.000,00 euros.

CASTELLÓ PER LA PAU

Data Municipi Activitat Assistents

25/11/2019 Vila-real – IESBroch i Llop Taller didàctic. 61

26/11/2019
Vila-real – IES Broch i Llop Taller didàctic. 68

Vila-real Cinefòrum municipal. 20

27/11/2019 Castelló Seminari. 62

10/12/2019 Castelló – IES Politècnic Taller didàctic. 55

14/12/2019 Xilxes Cinefòrum municipal. 15

16/12/2019
Almenara – IES Almenara Taller didàctic. 40

Nules Cinefòrum municipal. 5

17/12/2019 Castelló – IES Politècnic Taller didàctic. 51

18/12/2019
Castelló – IES Politècnic Taller didàctic. 55

La Vall d'Uixó Cinefòrum municipal. 45

19/12/2019
Castelló – IES Penyagolosa Taller didàctic. 91

Castelló Cinefòrum municipal. 10
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PC 224 - Sensibilització Socis
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difondre la cooperació descentralitzada exercida des de l'àmbit municipal, impulsant la 
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PC 207 - Especialista Municipal Voluntari/ària

La primera taula va estar moderada per Camilla Miraudo, Tècnica de Projectes del Fons 
Valencià, i va comptar amb la participació dels voluntaris Dani Chicano, Educador 
Social de l'Ajuntament de Xàtiva; Leticia Álava, Tècnica CAI de l'Ajuntament de 
València; i Ruben Masià, Treballador Social de l'Ajuntament de Torrent, que van explicar 
les seues experiències a la Chiquitania boliviana, al Govern Municipal d'Ibarra (Equador) 
i San José de Chiquitos (Bolívia), respectivament.

La tercera i última taula, 
moderada per Pere Climent, 
Director del Programa de 
Cooperació de l'Ajuntament 
de València, va comptar amb 
la participació de Juan 
Rodrigo Sanfélix, Oficial de la 
Policia Local de València; 
Amador Giménez, Inspector 
del cos de Bombers de 
València; Joaquín Vilches i 
Miguel Cervera, suboficial i 
sergent del cos de Bombers 

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” es desenvolupa des de 2012 mitjan-
çant una convocatòria pública dirigida a tècnics i tècniques dels municipis i les manco-
munitats sòcies, per tal de realitzar un treball tècnic en el país de destí, conjuntament 
amb alguna de les contraparts del Fons Valencià. “Especialista Municipal 
Voluntari/ària” impulsa l'assistència tècnica com a ferramenta d'innovació per a una 
cooperació al desenvolupament eficaç i efectiva, aprofitant l'immens potencial de 
coneixements i experiència del personal tècnic dels municipis valencians.

La segona taula, moderada per Eduard Gay, Tècnic de l'Ajuntament de Polinyà del 
Xúquer i voluntari a la Mancomunidad del Pueblo Cañari d'Equador, va comptar amb els 
testimonis de María Alcaraz, Tècnica de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Montesa; Santiago Sais, Enginyer de 
l'Ajuntament d'Ontinyent; i María Ruíz, 
professora de contrabaix, que van 
exposar el treball realitzat a la 
Mancomunidad del Pueblo 
Cañari, i als Governs municipals 
de San José de Chiquitos 
(Bolívia) i Cotacachi (Equa-
dor).

L'acte va comptar amb la presència de Neus Fábregas, Regidora de Cooperació i 
Migracions de l'Ajuntament de València; Antonia Moreno, Directora General de 
Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, Xelo Angulo, Tinent d'Alcalde de 
l'Ajuntament de Xàtiva i Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat; i els quasi 30 
voluntaris i voluntàries de la setena edició del projecte, acompanyats dels alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores dels seus municipis, que mitjançant diverses taules de 
treball van posar en comú les experiències viscudes a terreny amb les diferents contra-
parts amb les quals treballa el Fons als països del Sud, com ara Equador, Bolívia, El 
Salvador i Guatemala.

Una vegada finalitzat el treball en terreny, els voluntaris i voluntàries realitzen una 
activitat de sensibilització al seu municipi, mitjançant la qual donen a conèixer als veïns i 
veïnes de la localitat la seua experiència en el projecte, així com el resultat del seu treball 
i la realitat dels municipis del Sud que els acullen. L'activitat també serveix per a difon-
dre el projecte entre tècnics i tècniques dels ajuntaments on desenvolupen el seu 
treball els voluntaris i voluntàries, amb l'objectiu de donar a conèixer la seua vivència al 
Sud entre els treballadors i treballadores municipals i promoure la seua participació en 
pròximes edicions del projecte.

En el marc d'aquestes activitats de sensibilització cal destacar la jornada de cloenda de 
la setena edició del projecte, realitzada al Saló de Plenaris de l'Ajuntament de València 
el 10 d'abril de 2019, que va reunir a representants de totes les institucions, organitza-
cions i administracions implicades en el projecte.
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· Participació en el curs per a professorat “Educació 2030: recursos educatius per al 
desenvolupament sostenible”, organitzat pel Cefire Territorial de València en col·la-
boració amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, amb la partici-
pació de 35 mestres i professors i professores i 8 ponents (22 d'octubre de 2019).

Aportació Fons Valencià: 24.300,07 euros.

Cost total del projecte: 24.300,07 euros.

SENSIBILITACIÓ SOCIS 2019

Data Municipi Activitat Assistents

27/03/2019
València – Ciutat 
Administrativa 9 

d'Octubre

Conferència en les jornades “Shaping fair 
cities (Forjando ciudades justas)”. 40

28/03/2019 Benimodo – Auditori 
Municipal

Conferència en les jornades “Solidaritat 
Global: el paper de les comunitats locals”. 150

31/05/2019 Ontinyent – Sala 
Gomis

Conferència en la jornada “Ontinyent, 
cooperant al món”. 208

20/10/2019 Vila-real Fira de la Solidaritat i el Voluntariat. 20

22/10/2019
València – Cefire 

Territorial de 
València

Participació en el curs “Educació 2030: 
recursos educatius per al 

desenvolupament sostenible”.
43

17/11/2019 Alfafara Fireta de Santa Cecília. 250
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PC 207 - Especialista Municipal Voluntari/ària
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Projectes 2019

Projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 4

Projectes d'acció humanitària     1

Projectes de cooperació tècnica     1

Projectes de cooperació internacional al desenvolupament  6

Total de projectes finançats:   

Comunitat Valenciana   4

Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA)  1

Amèrica Central - Amèrica del Sud  7

Projectes finançats per zones geogràfiques:

Comunitat Valenciana 5

Bolívia   3

Colòmbia  1

El Salvador  1

Població Saharaui  1

Equador   1

Projectes finançats per zones geogràfiques:

Cooperació tècnica    1

Enfortiment institucional    1

Governabilitat  democràtica    2

Educació per al desenvolupament i ciutadania global 4

Acció Humanitària    1

Apoderament polítiques d'equitat i igualtat  3

Sectors d'intervencions 2019:

53

de València, tots ells participants en l'intercanvi amb el cos de Bombers de Cotacachi 
(Equador) i Movidelnor, l'empresa encarregada de la gestió de la mobilitat al municipi 
equatorià.

La següent taula detalla les activitats realitzades al llarg de 2019 pels voluntaris de la 
setena edició del programa, desenvolupada en 2018, i en les quals han participat un 
total de 253 persones.

Data Municipi Voluntari i Activitat Assistents

22/03/2019 Polinyà del 
Xúquer

Presentació del documental i el blog del viatge a la 
Mancomunitat del Poble Cañar (Equador), a càrrec 

d'Eduard Gay, Tècnic de Turisme i Cultura.
60

10/04/2019 València Jornada cloenda setena edició EMV. 50

9/05/2019 Montesa
Presentació del vídeo de la experiència de Maria 

Alcaraz, Tècnica de Turisme, a la Mancomunitat del 
Poble Cañar (Equador).

40

15/05/2019 Gandia
Entrevista a Carles Miret, acompanyat del Gerent del 

Fons al Magazine de Tele Safor per contar la seua 
experiència a Pedernales (Equador).

3

3/06/2019 Alzira Entrevista en Ribera TV a Daniel Chicano i el Tècnic 
d'EpD del Fons per presentar la setena edició d'EMV. 3

4/06/2019 València

Presentació de les experiències de Leticia Álava, 
Tècnica CAI, a Ibarra (Equador), Sonia Cano, 

Treballadora Social, a Ixcán (Guatemala); i Javier 
López, Tècnic en Gestió Cultural, a Palenque 

(Equador).

20

6/06/2019 Ontinyent
Presentació de les assistències tècniques de Santiago 

Sais, Enginyer, i Marta Penadés, Arquitecta, a Cotacachi 
(Equador).

20

6/06/2019 Elx
Presentació del programa a càrrec de Miguel Ángel 

Soriano, Tècnic de Desenvolupament Local, i Rosario 
Lucas, Tècnica de Cooperació.

4

7/06/2019 Sueca Presentació de l'assistència tècnica de Josep Martínez, 
Arquitecte Municipal, a Cotacachi (Equador). 15

17/06/2019 Cullera

Presentació de l'assistència de Maria Ruiz, professora 
de contrabaix, i Omayra Vidal, Tècnica de Turisme de la 
Mancomunitat de La Costera i La Canal, en San José de 

Chiquitos (Bolívia) .

10

7/07/2019 Canals

Entrevista en Comarcal TV a Maria Alcaraz, Técnica de 
Turisme de Montesa, i Daniel Chicano, Tècnic de 

Joventut a l'Ajuntament de Xàtiva, al voltant de la seua 
experiència a la Mancomunitat del Poble Cañar 

(Equador) i Santa Cruz (Bolívia).

3

20/10/2019
Jardí 

Botànic - 
València

Col·loqui presentació de l'experiència de José Aparici, 
Biòleg, a Concepción (Bolívia), amb la participació de 

Marga Belinchón, Directora del Museu de Ciències 
Naturals de València.

25
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El Fons, a part de tindre la pàgina web general, té desenvolupats i posats en marxa 
altres dos espais webs específics per als programes “Especialista Municipal 
Voluntari/ària” (www.emvfonsvalencia.com)  i “In/Sostenible” (www.insostenible.org).

 Espai web “In/Sostenible” 

Durant 2019 aquest espai ha estat utilitzat per posicionar tota la informació i procedi-
ments del programa de cooperació internacional al desenvolupament. En concret s'ha 
comunicat per aquest espai el període d'inscripció de persones interessades, l'admissió 
i també s'ha utilitzat per divulgar experiències en primera persona de l'exercici d'aquest 
voluntariat internacional.

 Espai web “Especialista Municipal Voluntari/ària”

 PÀGINES WEB PRÒPIES DE PROGRAMES

Les diferents activitats que s'han realitzat durant el 2019 al voltant d'aquest projecte 
d'educació per al desenvolupament, així com informació (focalitzada cap als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible) i recursos propis sobre el mateix, es troben aglutina-
des en aquest espai web. Així mateix, aquest espai ha sigut un punt de contacte entre el 
Fons i entitats locals sòcies interessades amb el projecte, i també amb altres institu-
cions i organismes.     

La pàgina web del Fons (www.fonsvalencia.org) ha estat des de sempre una eina 
fonamental per tal de donar compte i presentar la tasca de l'associació cap a les entitats 
locals sòcies, institucions de tots els nivells, organitzacions, contraparts amb les quals 
es coopera en projectes i programes tant de cooperació internacional com d'educació 
per al desenvolupament, i a la ciutadania en general. En la mateixa línia s'ha treballat 
durant l'any 2019, mostrant al web els diferents projectes i programes desenvolupats 
així com l'actualitat de la mateix associació.

Per altra part, la pàgina web també és un instrument de transparència i contacte, on a 
través de la mateixa es poden veure  documents de tota mena, com ara el Pla Estratègic 
2019-2022, memòries d'altres anys, i accedir a la informació i documents d'adhesió, 
entre altres.

 PÀGINA WEB FONS VALENCIÀ

Pel que fa al treball realitzat a l'espai web durant l'any 2019, aquest ha suposat 
l'actualització constant dels apartats “Notícies” i “Agenda” segons les novetats de 
l'activitat del Fons, i també la inclusió de diferents documents relacionats amb 
l'exercici, com ara la de la memòria de 2018 o el document del Pla Estratègic, entre 
altres. L'impacte que ha tingut l'activitat a la pàgina web es tradueix amb un total de 
2.917 visites. La disminució respecte al 2018 es motiva per una activitat menys intensa 
em l’Área de Comunicació durant un espai de temps.

Evolució visites a la pàgina web del Fons Valencià per la Solidaritat (2018-2019)

Visites 2018 Visites 2019 Variació 
visites(abs.) Variació visites (%)

4.414 2.916 -1.498 -33,9%
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

Durant l'any 2019 i anteriors han sigut diverses les persones que, mitjançant la contrac-
tació externa de serveis, han dut a terme les diferents tasques de comunicació. Però des 
d'octubre de 2019, aquesta tendència va finalitzar i el Fons, dins d'un marc de consoli-
dació i potenciació de l'Àrea de Comunicació, i també amb la finalitat de poder desen-
volupar les actuacions marcades al Pla Estratègic 2019-2022, va incorporar a la seua 
plantilla a una persona, amb un contracte de 10 hores setmanals, perquè es responsabi-
litzara (junt amb la col·laboració de les la resta de tècnics/ques de l'oficina) de la comu-
nicació del Fons d'una manera més directa i més propera a l'activitat habitual de 
l'organització.

La comunicació sempre ha estat per al Fons Valencià per la Solidaritat una eina impor-
tant a l'hora de reforçar la sensibilització cap a la cooperació i la solidaritat -mostrant les 
diferents activitats, programes i projectes que es realitzen en matèria d'educació per al 
desenvolupament i cooperació internacional al desenvolupament- i com a mecanisme 
de transparència cap als diferents grups d'interés (entitats locals sòcies, membres de la 
Junta Executiva i de l'Assemblea, contraparts, ciutadania en general, etc.).

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

A més, cal remarcar que els canvis i la consolidació de l'Àrea de Comunicació respon a 
una via per a materialitzar les accions descrites a l'aprovat Pla Estratègic 2019-2022 de 
l'entitat, i a més s'ha treballat al llarg de l'exercici per a adaptar la comunicació del Fons 
a les noves realitats, fer-la més pròxima, participativa i notòria, i alinear d'una manera 
més òptima les relacions comunicatives tant internes com externes.

INTRODUCCIÓ

L'Àrea de Comunicació, per desenvolupar les diferents tasques habituals, compta d'un 
espai propi amb ordinador, connexió a Internet, accés a la impressora i una càmera 
fotogràfica.

ESPAIS DE COMUNICACIÓ PROPIS DEL FONS

El Fons Valencià per la Solidaritat compta amb diferents espais de comunicació propis, 
com ara la pàgina web de l'entitat, espais webs de diferents projectes, a les xarxes 
socials Facebook i Twitter, i a plataformes digitals com YouTube o Vimeo.

És per aquest motiu que, durant l'any 2019, s'ha iniciat una consolidació de l'Àrea de 
Comunicació del Fons comptant, per primera vegada, amb un tècnic especialitzat en la 
matèria. D'aquesta manera, el Fons ha mostrat la seua voluntat de fer un salt qualitatiu i 
quantitatiu per a optimitzar la comunicació, adaptant-se a les evolucions de les entitats 
locals sòcies i a un nou entorn marcat pels canvis que envolten als diferents mitjans que 
canalitzen la informació.
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de Desenvolupament Sostenible) i recursos propis sobre el mateix, es troben aglutina-
des en aquest espai web. Així mateix, aquest espai ha sigut un punt de contacte entre el 
Fons i entitats locals sòcies interessades amb el projecte, i també amb altres institu-
cions i organismes.     

La pàgina web del Fons (www.fonsvalencia.org) ha estat des de sempre una eina 
fonamental per tal de donar compte i presentar la tasca de l'associació cap a les entitats 
locals sòcies, institucions de tots els nivells, organitzacions, contraparts amb les quals 
es coopera en projectes i programes tant de cooperació internacional com d'educació 
per al desenvolupament, i a la ciutadania en general. En la mateixa línia s'ha treballat 
durant l'any 2019, mostrant al web els diferents projectes i programes desenvolupats 
així com l'actualitat de la mateix associació.

Per altra part, la pàgina web també és un instrument de transparència i contacte, on a 
través de la mateixa es poden veure  documents de tota mena, com ara el Pla Estratègic 
2019-2022, memòries d'altres anys, i accedir a la informació i documents d'adhesió, 
entre altres.

 PÀGINA WEB FONS VALENCIÀ

Pel que fa al treball realitzat a l'espai web durant l'any 2019, aquest ha suposat 
l'actualització constant dels apartats “Notícies” i “Agenda” segons les novetats de 
l'activitat del Fons, i també la inclusió de diferents documents relacionats amb 
l'exercici, com ara la de la memòria de 2018 o el document del Pla Estratègic, entre 
altres. L'impacte que ha tingut l'activitat a la pàgina web es tradueix amb un total de 
2.917 visites. La disminució respecte al 2018 es motiva per una activitat menys intensa 
em l’Área de Comunicació durant un espai de temps.

Evolució visites a la pàgina web del Fons Valencià per la Solidaritat (2018-2019)

Visites 2018 Visites 2019 Variació 
visites(abs.) Variació visites (%)

4.414 2.916 -1.498 -33,9%
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

Durant l'any 2019 i anteriors han sigut diverses les persones que, mitjançant la contrac-
tació externa de serveis, han dut a terme les diferents tasques de comunicació. Però des 
d'octubre de 2019, aquesta tendència va finalitzar i el Fons, dins d'un marc de consoli-
dació i potenciació de l'Àrea de Comunicació, i també amb la finalitat de poder desen-
volupar les actuacions marcades al Pla Estratègic 2019-2022, va incorporar a la seua 
plantilla a una persona, amb un contracte de 10 hores setmanals, perquè es responsabi-
litzara (junt amb la col·laboració de les la resta de tècnics/ques de l'oficina) de la comu-
nicació del Fons d'una manera més directa i més propera a l'activitat habitual de 
l'organització.

La comunicació sempre ha estat per al Fons Valencià per la Solidaritat una eina impor-
tant a l'hora de reforçar la sensibilització cap a la cooperació i la solidaritat -mostrant les 
diferents activitats, programes i projectes que es realitzen en matèria d'educació per al 
desenvolupament i cooperació internacional al desenvolupament- i com a mecanisme 
de transparència cap als diferents grups d'interés (entitats locals sòcies, membres de la 
Junta Executiva i de l'Assemblea, contraparts, ciutadania en general, etc.).

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

A més, cal remarcar que els canvis i la consolidació de l'Àrea de Comunicació respon a 
una via per a materialitzar les accions descrites a l'aprovat Pla Estratègic 2019-2022 de 
l'entitat, i a més s'ha treballat al llarg de l'exercici per a adaptar la comunicació del Fons 
a les noves realitats, fer-la més pròxima, participativa i notòria, i alinear d'una manera 
més òptima les relacions comunicatives tant internes com externes.

INTRODUCCIÓ

L'Àrea de Comunicació, per desenvolupar les diferents tasques habituals, compta d'un 
espai propi amb ordinador, connexió a Internet, accés a la impressora i una càmera 
fotogràfica.

ESPAIS DE COMUNICACIÓ PROPIS DEL FONS

El Fons Valencià per la Solidaritat compta amb diferents espais de comunicació propis, 
com ara la pàgina web de l'entitat, espais webs de diferents projectes, a les xarxes 
socials Facebook i Twitter, i a plataformes digitals com YouTube o Vimeo.

És per aquest motiu que, durant l'any 2019, s'ha iniciat una consolidació de l'Àrea de 
Comunicació del Fons comptant, per primera vegada, amb un tècnic especialitzat en la 
matèria. D'aquesta manera, el Fons ha mostrat la seua voluntat de fer un salt qualitatiu i 
quantitatiu per a optimitzar la comunicació, adaptant-se a les evolucions de les entitats 
locals sòcies i a un nou entorn marcat pels canvis que envolten als diferents mitjans que 
canalitzen la informació.
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 Twitter

Pel que fa a la xarxa social Twitter, i mitjançant una analítica quantitativa, el perfil del 
Fons ha incrementat en 376 persones durant 2019 respecte a l'any anterior, un augment 
relatiu del 43%. A més a més, s'han publicat un total de 93 tweets durant l'any (un 35,8% 
menys respecte a 2018) amb un impacte de 132.219 impressions (un 13,4% menys 
respecte a 2018). Igual que a Facebook, el tweet amb major abast a Twitter en 2019 hi va 
ser aquell que es referia a l'obertura de termini d'inscripcions del programa de coopera-
ció internacional al desenvolupament “Especialista Municipal Voluntari/a”, amb 2.378 
impressions.

En termes qualitatius, durant 2019 s'ha iniciat una homogeneïtzació de les publicacions, 
i també, un seguiment més instantani de diferents activitats.

Evolució publicacions (visualitzacions)  a la pàgina de Facebook del Fons (2018-2019):

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

124 97 -27 -21,7%

Evolució impacte a la página de Facebook del Fons (2018-2019):

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

51.647 140.621 +88.974 +172,2%

Evolució seguidors al perfil de Twitter del Fons (2018-2019)

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

874 1.250 +376 +43,0%

Evolució publicacions al perfil de Twitter del Fons (2018-2019)

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

145 93 -52 -35,8%

Evolució de l'impacte al perfil de Twitter del Fons (2018-2019)

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

152.676 
visualitzacions

132.219 
viusalitzacions -20.457 -13,4%

Publicacions a Twitter 2019 Impacte a Twitter 2019

93 publicacions 132.219 visualitzacions
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 XARXES SOCIALS

Les xarxes socials continuen sent un element comunicatiu a l'alça, i és per aquest motiu 
que, durant l'any 2019, el Fons ha treballat per incrementar la presència i activitat en 
Facebook i Twitter, considerant-se aquestes dues xarxes socials les òptimes per traslla-
dar els missatges als grups d'interés del Fons.

                                                

En 2019 el Fons Valencià ha incrementat, respecte a 2018, la xarxa de persones que 
segueixen l'actualitat de l'organització a través de les xarxes socials de Facebook i 
Twitter en un 26,2%. Per altra part, en 2019, respecte a l'any anterior, es va produir   una 
disminució de publicacions de la suma de les dues xarxes socials del 29,3% però l'abast 
de les mateixes en 2019 va augmentar un 33,5%. La reducció de les publicacions està 
motivada per la disminució de l'activitat en l'Àrea de Comunicació en els mesos d'estiu i 
per la finalització del servei extern de comunicació a principis del mes d'octubre, i es va 
reprendre el treball a l'àrea a finals del mes d'octubre amb la contractació d'un tècnic de 
comunicació. L'augment de l'impacte de les publicacions és degut a l'increment dels 
seguidors a ambdues xarxes socials i per l'optimització en les publicacions (especial-
ment a Facebook).

Així mateix, a través de les xarxes socials s'han continuat desenvolupant les sinèrgies i 
complementarietat que aquestes tenen sobre la pàgina web, enllaçant el màxim possi-
ble de les publicacions amb notícies penjades al web.

A la xarxa social Facebook durant l'any 2019, i des d'un punt de vista quantitatiu, el Fons 
ha augmentat, respecte a 2018, en 515 les persones seguidores de la pàgina, un incre-
ment relatiu del 20,4%. A més a més, l'activitat a Facebook es tradueix amb un total de 
97 publicacions en 2019 (un 21,7% menys respecte a 2018) tenint aquestes un impacte 
total de 132.219 impressions (un 172,2% més respecte a 2018). La publicació amb major 
abast a Facebook va ser la que feia referència a l'obertura de termini d'inscripcions del 
programa de cooperació internacional al desenvolupament “Especialista Municipal 
Voluntari/a” amb 13.472 impressions.

 Facebook

Evolució seguidors Facebook+Twitter del Fons (2018-2019):

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

3.402 4.293 +891 +26,2%

Evolució publicacions Facebook+Twitter del Fons (2018-2019):

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

269 190 -79 -29,3%

Evolució impacte (visualitzacions) Facebook+Twitter del Fons (2018-2019):

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

204.323 272.840 +68.517 +33,5%
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Evolució seguidors a la pàgina de Facebook del Fons (2018-2019)

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

2.528 3.043 +515 +20,4%
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 XARXES SOCIALS

Les xarxes socials continuen sent un element comunicatiu a l'alça, i és per aquest motiu 
que, durant l'any 2019, el Fons ha treballat per incrementar la presència i activitat en 
Facebook i Twitter, considerant-se aquestes dues xarxes socials les òptimes per traslla-
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Evolució seguidors a la pàgina de Facebook del Fons (2018-2019)

31/12/2018 31/12/2019 Variació (abs.) Variació (%)

2.528 3.043 +515 +20,4%



També cal destacar les entrevistes realitzades durant 2019, com ara al Periòdic 
d'Ontinyent (15/02/2019) amb motiu del programa “In/Sostenible” i on van intervindre 
la delegació de la Cooperativa Padre Rafael González  (Equador), i la Tècnica del Fons 
en Educació per al Desenvolupament; i la duta a terme al Diario Mediterraneo 
(27/11/2019) al voltant de la jornada del programa “Castelló per la Pau” i on va intervin-
dre el Tècnic del Fons en Educació per al Desenvolupament.

 - Intervencions TV

 MITJANS DE COMUNICACIÓ NO ESCRITS

El Fons ha tingut presència en un total d'11 intervencions en la televisió, tant en l'àmbit 
autonòmic com comarcal, durant 2019. Les televisions on ha participat el Fons han estat 
À Punt, Comarcal TV, Ribera TV, Tele Safor, Televisió de Castelló i Almussafes TV.

Els diferents projectes, programes i activitats del Fons Valencià també han estat difo-
sos a través de mitjans de comunicació no escrits (canals de ràdio i televisió) amb un 
total de 17 intervencions.

Desglossament intervencions del Fons en televisió durant 2019

Data Canal de televisió Lloc de la 
intervenció

Programa, projecte o 
activitat motiu de la 

intervenció
Participants

14/02/2019 Ribera TV Alzira In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre 
Rafael González (L’Equador) i 

Tècnic del Fons en Educació per 
al Desenvolupament.

21/02/2019 Tele Safor Gandia In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre 
Rafael González (L’Equador) i 

Tècnic del Fons en Educació per 
al Desenvolupament.

21/02/2019 Comarcal TV L'Olleria In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre 
Rafael González (L’Equador), 

Vocal Junta Executiva del Fons i 
Tècnic del Fons en Educació per 

al Desenvolupament.

26/02/2019 Comarcal TV Canals In/Sostenible
Delegació Cooperativa Padre 
Rafael González (L’Equador) i 

Presidenta del Fons.

27/02/2019 À Punt (El Matí À 
Punt) Paterna In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre 
Rafael González (L’Equador) i 

Gerent del Fons.

05/03/2019 Almussafes TV Almussafes Ser Dona al Sud

Delegació Centro Juana Azurduy 
(Bolívia) i Tècnic del Fons en 

Educació per al 
Desenvolupament.

14/03/2019 Ribera TV Alzira Ser Dona al Sud

Delegació Centro Juana Azurduy 
de (Bolívia) i Tècnic del Fons en 

Educació per al 
Desenvolupament.
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 MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS

 - Premsa publicada en relació al Fons

La notícia amb major ressò als mitjans de comunicació escrits en 2019 va ser la relativa a 
l'Assemblea General Extraordinària on es va escollir a la nova Junta Executiva del Fons 
Valencià per la Solidaritat amb un total de 13 publicacions en diferents mitjans.

Les notes de premsa enviades des del Fons han tingut un impacte sobre la premsa 
escrita, tant de paper com digital, d'un total de 76 publicacions en multitud de mitjans 
de comunicació.

L'associació també té presència a la plataforma Vimeo amb una col·lecció de vídeos de 
diferents projectes, programes i activitats de diferents exercicis.

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Durant 2019, el Fons ha continuat consolidant la seua presència als mitjans de comuni-
cació generals, així com específics, tant escrits com no escrits. S'ha dut a terme un 
procés de reestructuració dels contactes amb la premsa territorialitzant aquests per 
comarques, amb l'objectiu d'adaptar les notes de premsa als territoris i augmentar la 
proximitat, incidència i presència als mitjans locals i comarcals. És per aquest motiu que 
s'ha creat una base de dades de contactes de premsa organitzat per comarques.

Pel que fa als mitjans de comunicació escrits, s'ha continuat amb la presència a edicions 
generals, com pot ser Levante-EMV o Las Provincias, i també a seccions específiques 
de temàtica solidària i cooperativa, com ara la secció “Levante Solidarios” del Levante-
EMV. Així mateix, s'ha profunditzat el treball realitzat als mitjans locals i comarcals, sent 
la seua difusió també municipalitzada.

Durant 2019, el total de notes de premsa generades des de l'Àrea de Comunicació del 
Fons, ha sigut d'un total de 41. Aquestes notes de premsa han estat enviades de manera 
segmentada, pel que fa a contactes de premsa, segons el territori objectiu de la 
notícia. 

A més a més, a 2019 i com a element de transparència cap a les entitats locals sòcies del 
Fons, s'ha elaborat un dossier físic que recull tota la premsa publicada en l'exercici 
esmentat.

També, durant 2019, es va començar a treballar d'una manera més directa amb departa-
ments de premsa de les entitats locals sòcies i de les diferents contraparts de projectes, 
programes i activitats per tal de sumar forces i obtindre un major impacte i repercussió.

 - Notes de premsa generades

 ALTRES ESPAIS PROPIS: YOUTUBE I VIMEO

 YouTube

El Fons Valencià compta amb un canal propi a YouTube, on durant 2019 s'han publicat 
un total de 7 vídeos, els quals corresponen a un testimoni del programa “Especialista 
Municipal Voluntari/ària”, i a vídeos de sensibilització al voltant d'un consum més 
sostenible del programa “In/Sostenible”. L'impacte total que ha tingut el Fons a 
YouTube durant 2019 és de 154 visualitzacions.

 Vimeo
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També cal destacar les entrevistes realitzades durant 2019, com ara al Periòdic 
d'Ontinyent (15/02/2019) amb motiu del programa “In/Sostenible” i on van intervindre 
la delegació de la Cooperativa Padre Rafael González  (Equador), i la Tècnica del Fons 
en Educació per al Desenvolupament; i la duta a terme al Diario Mediterraneo 
(27/11/2019) al voltant de la jornada del programa “Castelló per la Pau” i on va intervin-
dre el Tècnic del Fons en Educació per al Desenvolupament.

 - Intervencions TV
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À Punt, Comarcal TV, Ribera TV, Tele Safor, Televisió de Castelló i Almussafes TV.

Els diferents projectes, programes i activitats del Fons Valencià també han estat difo-
sos a través de mitjans de comunicació no escrits (canals de ràdio i televisió) amb un 
total de 17 intervencions.
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s'ha creat una base de dades de contactes de premsa organitzat per comarques.

Pel que fa als mitjans de comunicació escrits, s'ha continuat amb la presència a edicions 
generals, com pot ser Levante-EMV o Las Provincias, i també a seccions específiques 
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la seua difusió també municipalitzada.

Durant 2019, el total de notes de premsa generades des de l'Àrea de Comunicació del 
Fons, ha sigut d'un total de 41. Aquestes notes de premsa han estat enviades de manera 
segmentada, pel que fa a contactes de premsa, segons el territori objectiu de la 
notícia. 
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 ALTRES ESPAIS PROPIS: YOUTUBE I VIMEO
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 Vimeo
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Desglossament intervencions del Fons en ràdio durant 2019

Data Canal de ràdio Lloc de la 
intervenció

Programa, projecte 
o activitat motiu de 

la intervenció
Participants

11/03/2019 Cadena SER Xàtiva Ser Dona al Sud

Delegació Centro Juana Azurduy  
(Bolívia), Presidenta del Fons i Tècnic 

del Fons en Educació per al 
Desenvolupament.

27/03/2019 Radio 
Encuentro

Sucre 
(Bolívia)

Viatge institucional 
a Bolívia de la 

delegació del Fons

Presidenta del Fons, Vocal Junta 
Executiva- Ajuntament de l'Olleria i 

Gerent del Fons.

 - Intervencions a Ràdios

Durant 2019 l'entitat ha continuat participant en diferents ràdios de nivell local i comar-
cal, com ara Llosa FM, Canals Ràdio, Xtradio i Cadena SER de Xàtiva i la Vall d'Uixó.

Desglossament intervencions del Fons en televisió durant 2019

Data Canal de televisió Lloc de la 
intervenció

Programa, projecte o 
activitat motiu de la 

intervenció
Participants

16/05/2019 Tele Safor Gandia
Especialista 
Municipal 

Voluntari/a

Voluntari (Carles Miret) i Gerent 
del Fons.

03/06/2019 Ribera TV Alzira
Especialista 
Municipal 

Voluntari/a

Voluntari (Daniel Chicano) i 
Tècnic del Fons en Educació per 

al Desenvolupament.

07/07/2019 Comarcal TV Canals
Especialista 
Municipal 

Voluntari/a

Voluntaris (Maria Alcaraz i Daniel 
Chicano) i Tècnic del Fons en 

Educació per al 
Desenvolupament.

27/11/2019 Televisió de Castelló Castelló Castelló per la Pau Ponents Jornada i President del 
Fons.

Desglossament intervencions del Fons en ràdio durant 2019

Data Canal de ràdio Lloc de la 
intervenció

Programa, projecte 
o activitat motiu de 

la intervenció
Participants

22/02/2019 Llosa FM La Llosa de 
Ranes In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre Rafael 
González (L’Equador), Secretària 

Junta Executiva del Fons i Tècnic del 
Fons en Educació per al 

Desenvolupament.

16/02/2019 Cadena SER La Vall d'Uixó Castelló per la Pau Col·lectiu Mirades i Tècnic del Fons 
en Educació per al Desenvolupament.

25/02/2019 Canals Ràdio Canals In/Sostenible

Delegació Cooperativa Padre Rafael 
González (L’Equador) i Tècnic del 

Fons en Educació per al 
Desenvolupament.

08/03/2019 Xtradio Xàtiva Ser Dona al Sud
Delegació Centro Juana Azurduy  

(Bolívia) i Tècnic del Fons en 
Educació per al Desenvolupament.
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ÀREA ECONÒMICA

  g) Despeses de gestió.

 4.  Subvencions.

  h) Despeses de cooperació al desenvolupament.

 7. Tresoreria.

 3. Socis.

 5. Immobilitzat immaterial i material.

 2. Balanç de situació a 31 de desembre del 2018 (Exercici 2018), per a compara-
tiva.

L'estat financer del Fons Valencià per la Solidaritat per al present exercici 2019 ha sigut 
auditat, com en els últims exercicis per Auditoria Independent (José A. López Olmedo, 
R.O.A.C.: 15.653) , l'informe del qual està inclòs en la memòria. 

 6. Despeses de gestió.

 8. Altres informacions.

 3. Pressupost per al 2020.

 Comptes anuals de l'exercici 2019.

 4. Pressupost per al 2019, per a comparativa.

 1. Balanç de situació a 31 de desembre del 2019 (Exercici 2019).

Tresorer de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat

  e) Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

 1. Bases de presentació.

  f)  Immobilitzat.

i Alcalde de l'Ajuntament de Barxeta.

Vicente Mahiques Margarit, en representació de la Junta Executiva del Fons Valencià 
per la Solidaritat formula els estats comptables del'exercici acabat en data 31 de 
desembre del 2019, els quals estan constituïts pels annexos que segueixen al present 
escrit.

 Notes explicatives:

 2. Principis comptables.

  d) A projectes.

FORMULACIÓ DELS ESTATS COMPTABLES DE L'EXERCICI 2019

Vicente Mahiques Margarit

CONTINGUT:

  a) Socis.
  b) Interessos.
  c) Subvencions.

Aquestos estats comptables han estat preparats d'acord amb els principis comptables i 
les normes de valoració i classificació dins del Pla general de comptabilitat. Els princi-
pals són:

En l'import total meritat d'ingressos d'exercicis anteriors, únicament s'arrepleguen 
aquells que compten amb la documentació acreditativa suficient, i per tant poden ser 
reclamats.

Les aportacions dels socis o les subvencions es comptabilitzen dins de l'exercici i 
passen a formar part del total a destinar per al pagament dels projectes a subvencionar 
i despeses dels mateixos projectes.  

Projectes amb imports excedits per increment pressupostari:

2. Principis comptables i normes de valoració aplicades.

PC 195 (2017) “In/Sostenible”, excedit per un import de 1.709'44 euros per diferències 
de quilometratge, i activitats de sensibilització i difusió.

Pera complir amb la legislació vigent, la Junta Executiva ha formulat aquestos estats 
comptables amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni de la situació finan-
cera, dels resultats i dels canvis en la situació financera durant l'exercici anual acabat a 
31 de desembre del 2019, així com la proposta de distribució dels resultats de tresoreria 
negatius, dèficit, de l'exercici. El present balanç mostra el resultat de la comptabilitat de 
l'entitat per al període que va de l'1 de gener al 31 de desembre del 2019.

a. Socis.

Aquestos estats comptables s'han preparat a partir dels registres auxiliars de la Junta.

1. Bases de presentació.

En relació a aquest apartat hem d'esmentar que s'ha anul·lat el deute de dubtós cobra-
ment pertanyent a l'Ajuntament d'Albal, que suma un total de 100 euros i data de 
l'exercici 2014.

b. Interessos.

Els interessos generats pels comptes corrents amb les quals treballa el Fons Valencià 
per la Solidaritat es comptabilitzen dins de l'exercici on s'han generat. 

c. Subvencions.

Les subvencions de capital destinades a projectes específics s'inclouen com a 
ingressos dins de l'exercici. Les subvencions meritades que apareixen previstes en 
l'apartat corresponent del balanç són avalades pel conveni o resolució administrativa 
pertinent.

La norma comptable requereix que el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys 
i el quadre de finançament de l'exercici 2019 arrepleguen, a efectes comparatius, les 
xifres corresponents a l'any anterior, que formaven part dels estats comptables de 2018 
aprovats en l'última Assemblea. D'acord amb allò que permet la norma, la Junta ha 
optat per ometre les notes explicatives de l'exercici 2018 a 31 de desembre, no així les 
dades comparatives del balanç.

Les aportacions que provenen dels pressupostos dels socis que han entrat com a 
efectives en l'exercici es reneixen com a ingressos del període si efectivament correspo-
nen a eixe exercici. Els altres ingressos en concepte d'aportacions dels socis d'anys 
anteriors es comptabilitzen com a exercicis anteriors, reduint-los i recuperant-se el 
meritat pendent d'anys anteriors. Els ingressos de socis passen al pagament de projec-
tes concrets de cooperació aprovats per la Junta Executiva i presentats en l'Assemblea 
de Socis, a excepció d'una part d'ells que passa a finançar despeses de gestió general i 
funcionament de l'oficina tècnica de l'associació.

d.   A Projectes:

En 2019 s'han tancat els següents projectes que han incrementat el seu pressupost 
inicial: 

PC 224 (2019) “Sensibilització Socis” per un import de 2.041'31 euros, excedit en les 
despeses de la publicació de la memòria de l'entitat corresponent a 2018. 

PC 221 (2019) “Castelló per la Pau”, excedit per un import de 1.516'15 euros per diferè-
ncies de quilometratges.

Total projectes amb pressupost excedit per increment pressupostari: 5.266'90 €.
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Projectes tancats amb imports minorats:

PC 218 (2018) “Per una vida sense violència de gènere - II Fase", per un import excedit de 
13'24 euros.

Les xicotetes diferències en aquestos projectes s'han regularitzat conjuntament.

En 2019 s'ha minorat els projectes:

PC 208 (2018) “Enfortint l'acció política de les dones. Fase II”, per un import de 5.768'09 
euros, per no haver-se realitzat els viatges de seguiment i institucionals previstos.

PC 217 (2018) “Polítiques municipals de gènere - Com els municipis canvien la societat”, 
per un import de 2.115'71 euros, per no haver-se aprovat la subvenció.

En l'exercici 2019 també s'han tancat els següents projectes que han tingut una minora-
ció: 

PC 211 (2018) “Joves chiquitanos, chiquitanes, guarayos i guarayes construint ciutada-
nia III Fase”, per un import minorat de 77'35 euros.

PC 219 (2019) “Ser dona al Sud”, per un import minorat de 367'91 euros.

Total minorat: 432'02 €.

Projectes amb imports minorats:

PC 204 (2017)“Enfortiment institucional gràcies a la millora de l'oferta turística susten-
table en la Mancomunidad del Pueblo Cañarí”, per import de 1.378'95 euros, al no haver-
se realitzat el viatge tècnic de seguiment previst. 

PC 214 (2018) “Desenvolupament integral i sostenible del turisme en la Mancomunidad 
del Pueblo Cañarí”, per un import de 4.289'59 euros, per no haver realitzat els viatges de 
seguiment previstos. 

PC 220 (2019) “ IN-Sostenible II”, per un import de 15.323'07 euros, per no haver-se 
pogut realitzar la totalitat de les activitats previstes.

Fons emergències:

En 2019 s'ha  aprovat obligació de quota a la Confederació de Fons de Cooperació i 
Solidaritat per import de 2.500 euros. 

f. Immobilitzacions.

També s'han traspassat els saldos a 31/12/2019 dels projectes, PC 210 (2018) “Fons 
Emergències 2018”, per un import de 1.000 euros i PC 229 (2019) “Fons Emergències 
2019”, per un import de 6.000 euros, al PC 240 (2020) “Fons Emergències 2020”, que 
disposa de un import total de 7.000 euros, per a l’any 2020.

Els costos de manteniment de les aplicacions informàtiques es passen a despeses en el 
moment en què s'originen.

1.- Immaterials: L'immobilitzat immaterial, que correspon bàsicament a aplicacions 
informàtiques, es valora al cost d'adquisicióies presenta net de la corresponent amor-
tització acumulada, que es calcula utilitzant un mètode lineal. Actualment estan total-
ment amortitzats.

e. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

2.- Materials: L'immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost d'adquisició o de 
producció, deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents. En l'exercici 2019 
ha sigut incrementat en l'adquisició d'equips informàtics i maquinària per import de 
4.594'50 euros i en mobiliari per un import de 2.783'97 euros, sumant un total de 
7.378'47 euros.

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza sobre els valors de 
cost seguint el mètode lineal en funció de la vida útil dels respectius béns, atenent a la 
depreciació efectivament patida pel seu funcionament i ús. El % aplicat a vida útil és del 
10% de l'import total.

Les despeses ocasionades al Fons Valencià en concepte de participació en la gestió i/o 
representació de la Confederació són reembossades per la mateixa dins del mateix 
exercici en què es generen o en el cas de no ser reembossades al mateix exercici queden 
com a meritades per a posteriors. A 31 de desembre de 2019  no  queden pendents de 
reembossar despeses de l'exercici 2019.

Total minorat: 28.875'41 €.

Els percentatges d'amortització d'instal·lacions, utillatge i mobiliari és del 10% i el dels 

equips pera processos d'informació és del 25 %.  En l'exercici 2019  s'ha realitzat amor-
tització per import de 5.043'65 euros.

h.  Despeses de projectes de cooperació al desenvolupament.

En resum, les subvencions efectives al llarg de l'exercici en curs són:

3. Socis.

g. Despeses de gestió 2019.

 La composició de la partida de socis, a 31 de desembre del 2019 és la següent:

En el pressupost aprovat pel finançament de projectes, en els projectes que ho reque-
reixen, s'inclouen els despeses corresponents a gestió relatius a formulació, execució, 
seguiment, avaluació i compliment per part del Fons Valencià.    

Apareixerà com a una quantitat meritada la que resulta pendent de pagament al tanca-
ment de l'exercici. Quant el projecte estiga acabat i tancat serà minorat o ampliat per la 
diferència d'import justificat.

Del total dels ingressos de l'exercici en concepte d'aportacions de socis, tant els efec-
tius com els meritats, es reserva un percentatge del 21,89 %  per a costejar les despeses 
de gestió generals i funcionament de l'oficina del Fons Valencià per la Solidaritat i que 
es comptabilitzaran dins de l'exercici en que es produïsquen.  En l'exercici 2019 s'han 
inclòs en les despeses generals de gestió l'import d'un viatge internacional de caràcter 
institucional a Bolívia, com una despesa extraordinària, per import de 5.980'95 euros.

4. Subvencions.

Es comptabilitzaran com a efectius de l'exercici tots els pagaments ocasionats per 
aquest motiu, sempre dins dels projectes aprovats per l'Assemblea o Junta Executiva 
per a l'exercici. 

Així mateix en aquest apartat aniran també les quantitats aportades amb motiu de 
campanyes d'acció humanitària i d'emergència, desastre natural a algun país del Sud i 
promogudes des del Fons Valencià o des del CAHE, que aporten quantitats que aniran 
destinades a projectes d'emergència i els ingressos es comptabilitzaran dins de 
l'exercici on es generen.

Al  finalitzar el 2019  ha quedat “meritada” el saldo de la subvenció de la Generalitat 
Valenciana per import de  120.000 euros per a finançar part del projecte “PC 222: 
Enfortiment dels Consells Municipals plurals a El Salvador”.

L'import de la partida de subvencions ingressades en 2019, o bé s'han liquidat amb el 
cobrament de les mateixes o bé  s'han quedat “meritades”. En l'exercici s'ha liquidat el 
total de la subvenció aprovada en 2018 per la Conselleria de Transparència, Participació, 
Responsabilitat Social i Cooperació de la Generalitat Valenciana per import de 75.000 
euros per a finançar el projecte “PC 207: Especialista Municipal Voluntari/ària”; així com 
la subvenció aprovada en 2019 per la Diputació Provincial de Castelló  per import de 
15.000 euros per a finançar el projecte “PC 213: Castelló per La Pau”; i la subvenció 
aprovada per la Diputació de València per import de 45.000 euros per a finançar el “PC 
223: “Impulsant polítiques de gènere en el municipi de San José de Chiquitos”.
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IMPORT

Ingressos efectius 406.720'72 €

Ingressos meritats 21.500'00 €

Total 428.220'72 €



Projectes tancats amb imports minorats:
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No apareixen com a despeses de gestió, aquells que han sigut carregats als projectes 
com a  costos de gestió dels mateixos.

7. Tresoreria

La composició de la partida de tresoreria a 31 de desembre del 2019 és la següent:

8. Altres

Durant l'exercici 2019, igual que en els anteriors, no s'ha satisfet cap remuneració als 
membres de l'Executiva ni a cap altre membre soci del Fons Valencià per la Solidaritat, 
per ser els seus càrrecs gratuïts.

Les subvencions meritades i corresponents a l'exercici en curs són:

5. Immobilitzat immaterial i material.

La inversió en immobilitzat net a 31 de desembre de 2019, tenint en compte les depre-
ciacions per amortització d'anys anteriors i de l'any actual, és de: 23.541'37 euros.

S'han realitzat dotacions de amortitzacions en l'exercici 2019 per import de 5.043'65 
euros.

6. Despeses generals de gestió 2019 (d'acord amb l'estat comptable).

IMPORT

Direcció General de Cooperació i Solidaritat
Generalitat Valenciana / 75.000 €

Diputació de Castelló                                                                                            15.000 €

Diputació de Valencia    45.000 €

Total ingressos subvencions 135.000 €

Generalitat Valenciana /
Direcció General de Cooperació i Solidaritat 120.000 €

Total meritades subvencions 120.000 €

IMPORT

Coste adquisició immobilitzat material a 31-12-2018 58.165'14 €

Total amortització acumulada al 31/12/2018 -36.958'59 €

Adquisicions immobilitzat material 2019 7.378'47 €

Amortització Exercici 2019 -5.043'65  €

Valor comptable immobilitzat 2019 23.541'37 €

IMPORT

Lloguer 2.930'64 €

Subministraments 967'73 €

Comunicacions i correus -1.312'41 €

Desplaçaments i dietes nacionals 3.554'77 €

Allotjaments i manutenció 970'74 €

Personal (Salaris/Seg. Soc. a càrrec d'empresa)                            115.745'84€

Serveis professionals independents 10.857'59€

IMPORT

Local (manteniment, neteja, reparació) 5.363'73 €

Assegurances generals 2.319'38 €

Despeses bancàries 252'74 €

Subministrament elèctric 1.446'16 €

Altres Tributs-Taxes 16'94€

Sensibilització / Difusió 918'8 1€

Avaluació i Pla Estratègic Fons Valencià 4.203'90 €

Confocos-quotes 2.500'0 €

Desplaçament i dietes internacionals 6.676'08 €

Borses Viatjes/ Gratificació Ponents 250'00 €

Total despeses gestió 157.662'64 €

Despeses extraordinàries 5.980'95 €

Amortització immobilitzat 5.043'65 €

Total 168.687'24 €

IMPORT

BANKIA (3001483107)    45.303'85 €

BANKIA (3001921896) 47.379'88 €

BANKIA (3001586118) 9.359'73 €

BANKIA (6000870932) 22.693'85 €

BANKIA (TARJ. PREP.70403) 598'77 €

CAIXA 762'61 €

TOTAL TRESORERIA 126.098'69 €
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Aportacions socis corresponents a l'exercici 2019 (a 31/12/2019)
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¹ Altes de nous socis al llarg de l'exercici 2019

Ajuntament / Entitat Import Situació

Agost 3.570 € efectiu

Agullent 2.204 € efectiu

Alaquàs 200 € efectiu

Albaida 500 € efectiu 

Albal 0 € --

Alcalalí 1.350 € efectiu

Alcàntera de Xúquer 1.350 € efectiu

Alcàsser 8.400 € efectiu

Alcúdia, L' 10.450 € efectiu

Alcúdia de Crespins, L' 1.500 € efectiu

Alfafara 500 € efectiu

Alfarrasí 1.200 € efectiu

Alfàs del Pi, L'¹     -- --

Algemesí 0 € --

Algímia d'Alfara 1.043 € efectiu

Alginet 6.300 € efectiu

Almoines 600 € efectiu

Almussafes 7.000 € efectiu

Alqueria de la Comtessa, L' 500 € efectiu

Altea -- --

Antella -- --

Atzeneta d'Albaida 300 € efectiu

Barxeta 1.604 € efectiu

Benassal¹ 1.060 € efectiu

Beneixama 225 € efectiu

Beniarjó 1.000 € efectiu

Beniatjar 224 € efectiu

Benifaió 12.000 € efectiu

Benifairó de la Valldigna 2.000 € efectiu

Benigànim 600 € efectiu

Benigembla 580 € efectiu

Benissa 6.000 € efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Betxí 2.500 € efectiu

Biar 2.300 € efectiu

Bocairent 1.500 € efectiu

Bufalí 175 € efectiu

Burjassot 3.000 € efectiu

Campello, El 100 € efectiu

Canals 5.000 € efectiu

Carrícola 100 € efectiu

Castelló de la Plana 15.000 € efectiu

Castelló de Rugat 3.000 € efectiu

Catarroja 13.000 € efectiu

Chella 1.500 € efectiu

Corbera 12.000 € efectiu

Elx 15.000 € efectiu

Enguera 1.100 € efectiu

Estivella 1.364 € efectiu

Faura 500 € efectiu

Foios 2.000 € efectiu

Font de la Figuera, La 200 € efectiu

Fontanars dels Alforins 900 € efectiu

Gandia 5.000 € efectiu

Genovés 900 € efectiu

Llosa de Ranes, La 1.000 € efectiu

Llutxent 500 € efectiu

Massamagrell 6.000 € efectiu

Massanassa 1.000 € efectiu

Mislata 5.000 € efectiu

Moncada¹ 3.000 € consignat

Montaverner 1.700 € efectiu

Montesa 1.200 € efectiu

Montitxelvo 611 € efectiu

Morella -- --

Ajuntament / Entitat Import Situació

Muro d'Alcoi 2.000 € efectiu

Novetlé 900 € efectiu

Nules 6.000 € efectiu

Olleria, L' 2.500 € efectiu

Onda 5.000 € efectiu

Ontinyent 3.300 € efectiu

Orba 2.000 € efectiu

Otos 455 € efectiu

Paiporta 6.000 € efectiu

Palmera 300 € efectiu

Palomar, El 600 € efectiu

Parcent 965 € efectiu

Pedreguer 4.000 € efectiu

Pego 9.960 € efectiu

Picanya -- --

Picassent 20.000 € efectiu

Piles 500 € efectiu

Pobla de Farnals, La 7.698 € efectiu

Pobla del Duc, La 500 € consignat

Poblets, Els 6.000 € efectiu

Polinyà de Xúquer 2.464 € efectiu

Potries -- --

Puig de Santa María, El 3.000 € efectiu

Quart de Poblet 2.978,72 € efectiu

Quatretonda 3.000 € efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Rafal 1.000 € efectiu

Rafelcofer 600 € efectiu

Rocafort 5.000 € efectiu

Ròtova 1.262 € efectiu

Sagunt 0 € --

Salem 469 € efectiu

Sant Joan d'Alacant 3.000 € efectiu

Sant Mateu¹ -- --

Senija 576 € efectiu

Simat de la Valldigna 1.000 € efectiu

Sueca 5.000 € efectiu

Sumacàrcer¹ 500 € efectiu

Teresa 283 € efectiu

Teulada 8.000 € efectiu

Torrent 2.000 € efectiu

València 50.000 € efectiu

Vallada 300 € efectiu

Vila-real 20.000 € efectiu

Villanueva de Castellón 2.000 € efectiu

Vinalesa -- --

Xaló 800 € efectiu

Xàtiva 28.000 € efectiu

Xeresa 1.000 € efectiu

Xixona 15.000 € consignat

Manc.Costera-Canal, La 1.000 € efectiu

Manc.Horta Sud, L' 5.500 € efectiu

Manc.Manuel, Enova… 600 € efectiu

Manc.Ports, Els 100 € efectiu

Manc.Ribera Alta, La 1.500 € efectiu

Manc.Ribera Baixa, La 600 € efectiu

Manc.Safor, La 600 € efectiu

Manc.Vall d'Albaida, La 2.500 € consignat

Manc.Valls, Les 1.000 € efectiu
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Rafal 1.000 € efectiu

Rafelcofer 600 € efectiu

Rocafort 5.000 € efectiu

Ròtova 1.262 € efectiu

Sagunt 0 € --

Salem 469 € efectiu

Sant Joan d'Alacant 3.000 € efectiu

Sant Mateu¹ -- --

Senija 576 € efectiu

Simat de la Valldigna 1.000 € efectiu

Sueca 5.000 € efectiu

Sumacàrcer¹ 500 € efectiu

Teresa 283 € efectiu

Teulada 8.000 € efectiu

Torrent 2.000 € efectiu
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Villanueva de Castellón 2.000 € efectiu

Vinalesa -- --

Xaló 800 € efectiu

Xàtiva 28.000 € efectiu

Xeresa 1.000 € efectiu

Xixona 15.000 € consignat

Manc.Costera-Canal, La 1.000 € efectiu

Manc.Horta Sud, L' 5.500 € efectiu

Manc.Manuel, Enova… 600 € efectiu

Manc.Ports, Els 100 € efectiu

Manc.Ribera Alta, La 1.500 € efectiu
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Aportacions socis d'exercicis anteriors reconegudes i pendents Aportacions extraordinàries de socis per a emergències
consignades d'exercicis anteriors i fetes efectives en 2019

Aportacions socis d'exercicis anteriors i fetes efectives en 2019

Aportacions socis compromeses al llarg de l'exercici 2019

Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives
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Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives
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Aj. Pobla del Duc, La Exercici 2019: 500 €

Aj. Xixona Exercici 2019: 15.000 €

Manc. Vall d'Albaida, La Exercici 2019: 2.500 €

Aj. Alfafara Exercici 2020: 500 €

Aportacions extraordinàries, fetes efectives i/o
compromeses al llarg de l'exercici 2019

Ajuntament / Entitat Import

Col·legi CEIP Emilio Luna de Alginet 450 €
Efectiu

Ajuntament / Entitat Import Projecte

Ajuntament d' Elx Efectiu
10.000 €

Emergència Palestina 2018

Contrapart: Comitè Espanyol de la UNRWA. Agència per als 
refugiats palestins de Nacions Unides.

PC 210 – “Garantint un nivell de vida digne per a les persones 
refugiades de Palestina en la Franja de Gaza a través de l'ajuda 

alimentària”.

Ajuntament de Quart de Poblet Efectiu
750 €

Emergència Palestina 2018
PC 210 – “Garantint un nivell de vida digne per a les persones 

refugiades de Palestina en la Franja de Gaza a través de l'ajuda 
alimentària”.

Contrapart: Comitè Espanyol de la UNRWA. Agència per als 
refugiats palestins de Nacions Unides.

Aportacions extraordinàries de socis per a emergències
compromeses exercicis anteriors

Ajuntament / Entitat Import Projecte

Ajuntament de Benissa Compromès
1.000 €

Emergència Palestina 2018

Contrapart: Comitè Espanyol de la UNRWA. Agència per als 
refugiats palestins de Nacions Unides.

PC 210 – “Garantint un nivell de vida digne per a les persones 
refugiades de Palestina en la Franja de Gaza a través de l'ajuda 

alimentària”.

Aportacions extraordinàries de socis per a emergències,
fetes efectives i/o compromeses al llarg de l'exercici 2019

Ajuntament / Entitat Import Projecte

Ajuntament de Xàtiva Efectiu
1.500 €

PC 229.1 – Emergència i Acció Humanitària als camps de refugiats 
de Tindouf - Argelia 'Activitats sanitàries al Sàhara'.

Contrapart: Fundació La Vicuña ORL València.

7170
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Subvencions rebudes meritades d'administracion
públiques d'anys anteriors

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 75.000 €
Meritada 2018 

i Efectiva 
2019

PC 207  “Especialista Municipal 
Voluntari/a”.

Subvencions concedides i rebudes d'administracions
públiques al llarg del 2019

Entitat Import Situació Projecte

Diputació Provincial 
de Castelló 15.000 € Efectiva PC 221 “Castelló per la Pau”.

de València
Diputació Provincial 45.000 € Efectiva PC 223 “Impulsant polítiques de gènere en 

el municipi de San José de Chiquitos”.

Subvencions concedides i meritades d'administracions
públiques al llarg del 2019

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 120.000 € Meritada 2019 PC 222  “Enfortiment de Consells 
Municipals Plurals en El Salvador”.

72 73
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Balanç d’ingressos i despeses 2018* Balanç d’ingressos i despeses 2019*

INGRESSOS *

A) DE L'EXERCICI EFECTIU MERITAT TOTAL

SOCIS 391.528,00 22.295,00 413.823,00

SUBVENCIONS 10.000,00 75.000,00 85.000,00

INGRESSOS EMERGÈ. I ACCIÓ HUMANITÀRIA 12.331,00 1.750,00 14.081,00

INGRESSOS FINANCERS 208,61 0,00 208,61

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2018 414.067,61 99.045,00 513.112,61

B) D'EXERCICIS ANTERIORS EFECTIU MERITAT TOTAL

SOCIS 42.095,00 100,00 42.195,00

 DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 25.000,00 0,00 25.000,00

ALTRES INGRESSOS PENDENTS 150,00 0,00 150,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 67.245,00 100,00 67.345,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIU 481.312,61

TOTAL INGRESSOS MERITATS 99.145,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 580.457,61

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2017 136.205,44 136.205,44

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 617.518,05 99.145,00 716.663,05

DESPESES

EFECTIU MERITAT TOTAL

PROJECTES COOPERACIÓ 388.900,45 173.662,58 562.563,03

GENERALS DE GESTIÓ 97.584,22 0,00 97.584,12

ENTITATS PÚBLIQUES -881,15 10.896,36 10.015,21

QUOTES A CONFOCOS 3.500,00 0,00 3.500,00

EXTRAORDINÀRIES 6.546,03 0,00 6.546,03

DESTINAT A L’IMMOBILITZAT 8.553,27 0,00 8.553,27

DESPES.PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors) -300,00 2.329,76 2.029,76

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 87,29 -2.329,76 -2.242,47

TOTAL DESPESES EFECTIVES 503.990,11

TOTAL DESPESES MERITADES 184.558,94

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES).. 688.549,05

DESPESES TOTALS 503.990,11 184.558,94 688.549,05

SALDO TRESORERIA al 31-12-2018 113.527,94

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2018 -85.413,94

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2018 28.114,00

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 716.663,05

DESPESES TOTALS 2018  (Efectives+Meritades) -688.549,05

SITUACIÓ COMPTABLE 28.114,00

*Totes les xifres en Euros.

7574

INGRESSOS *

A) DE L'EXERCICI

SOCIS 406.720,72 21.500,00 428.220,72

SUBVENCIONS 60.000,00 120.000,00 180.000,00

INGRESSOS A EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA 1.500,00 0,00 1.500,00

APORTACIO EXTRAORDINARIA 450,00 0,00 450,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2019 468.670,72 141.500,00 610.170,72

B) D'EXERCICIS ANTERIORS

SOCIS 21.000,00 2.295,00 23.295,00

 DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 75.000,00 0,00 75.000,00

EMERGENCIES 10.750,00 1.000,00 11.750,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 106.750,00 3.295,00 110.045,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIU 575.420,72

TOTAL INGRESSOS MERITATS 144.795,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 720.215,72

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2018 113.527,94 113.527,94

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 688.948,66 144.795,00 833.743,66

DESPESES :

PROJECTES COOPERACIÓ 393.840,82 235.572,67 629.413,49

GENERALS DE GESTIÓ 155.162,64 0,00 155.162,64

ENTITATS PÚBLIQUES -2.043,91 12.940,45 10.896,54

QUOTES A CONFOCOS 2.500,00 0,00 2.500,00

EXTRAORDINÀRIES 5.980,95 0,00 5.980,95

DESTINAT AL INMOBILITZAT 7.378,47 0,00 7.378,47

DESPES.PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors) 31,00 8.689,84 8.720,84

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 0,00 -8.689,84 -8.689,84

TOTAL DESPESES EFECTIVES 562.849,97

TOTAL DESPESES MERITADES 248.513,12

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES) 811.363,09

DESPESES TOTALS 562.849,97 248.513,12 811.363,09

SALDO TRESORERIA al 31-12-2019 126.098,69

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2019 -103.718,12

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2019 22.380,57

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 833.743,66

DESPESES TOTALS 2019  (Efec�ves+Meritades) -811.363,09

SITUACIÓ COMPTABLE 22.380,57

*Totes les xifres en Euros.

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL
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Pressupost 2019* Pressupost 2020*

7776

A) DE L'EXERCICI
SOCIS 21.500,00 € 430.000,00 € 451.500,00 €

SUBVENCIONS 120.000,00 € 195.000,00 € 315.000,00 €

A EMERGÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL  INGRESSOS  2019 141.500,00 € 625.000,00 € 766.500,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 2.295,00 € 0,00 € 2.295,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÉNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 3.295,00 € 0,00 € 3.295,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2020 144.795,00 € 625.000,00 € 769.795,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2019 126.098,69 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2020 895.893,69 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 235.572,67 € 459.938,40 € 695.511,07 €

Transferències a projectes 169.595,00 € 259.541,10 € 429.136,10 €

Personal. Sous i salaris 9.289,89 € 77.403,87 € 86.693,76 €

Personal. Seg.Social 3.526,47 € 28.741,22 € 32.267,69 €

Serveis professionals 6.129,39 € 43.707,14 € 49.836,53 €

Materials / Consum. / Subministraments 1.978,20 € 8.804,00 € 10.782,20 €

Comunicació 1.100,00 € 2.673,59 € 3.773,59 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -1.738,24 € 3.762,78 € 2.024,54 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 13.989,79 € 15.460,00 € 29.449,79 €
Allotjament i manutenció (nacional) 4.446,87 € 2.385,80 € 6.832,67 €
Allotjament i manutenció (internacional) 0,00 € 6.800,00 € 6.800,00 €

Gra�ficacions Ponents / Borses de viatge 2.100,00 € 3.183,90 € 5.283,90 €

Avaluacións finals 5.470,00 € 0,00 € 5.470,00 €

Assegurançes 2.896,24 € 0,00 € 2.896,24 €

Lloguer Local -2.547,83 € 0,00 € -2.547,83 €

Sensibilització i Difusió Projectes 11.336,89 € 0,00 € 11.336,89 €

Despeses indirectes 8.000,00 € 7.475,00 € 15.475,00 €

GENERALS   DE GESTIÓ 21.638,94 € 141.891,78 € 163.530,72 €
Personal. Sous i salaris 0,00 € 69.482,51 € 69.482,51 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 25.715,99 € 25.715,99 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 3.274,60 € 21.998,60 € 25.273,20 €

Material / Consum. / Subministraments 2.349,06 € 3.051,51 € 5.400,57 €

Comunicació i correus 0,00 € 454,18 € 454,18 €

Suministrament elèctric 0,00 € 1.467,85 € 1.467,85 €
Allotjament i manutenció (nacional) 0,00 € 1.391,53 € 1.391,53 €

Allotjament i manutenció (internacional) 1.732,02 € 500,00 € 2.232,02 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 707,14 € 2.422,97 € 3.130,11 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Lloguer Local 367,05 € 4.462,63 € 4.829,68 €

En�tats Públiques 12.940,45 € 0,00 € 12.940,45 €

Despeses bancàries 0,00 € 252,00 € 252,00 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 2.910,64 € 2.910,64 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Conservació local, netetja, reparacions 137,94 € 2.264,18 € 2.402,12 €

Sensibilizacio i difusio 130,68 € 0,00 € 130,68 €

Despeses extraordinaries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

DESPESES PREVISTES  2020 859.041,79 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2020 36.851,90 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2020 5.000,00 €

* Totes les xifes en Euros.

ANTERIORS 2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOSS



Pressupost 2019* Pressupost 2020*
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SUB-TOTAL  INGRESSOS  2019 141.500,00 € 625.000,00 € 766.500,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 2.295,00 € 0,00 € 2.295,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÉNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 3.295,00 € 0,00 € 3.295,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2020 144.795,00 € 625.000,00 € 769.795,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2019 126.098,69 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2020 895.893,69 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 235.572,67 € 459.938,40 € 695.511,07 €

Transferències a projectes 169.595,00 € 259.541,10 € 429.136,10 €

Personal. Sous i salaris 9.289,89 € 77.403,87 € 86.693,76 €

Personal. Seg.Social 3.526,47 € 28.741,22 € 32.267,69 €

Serveis professionals 6.129,39 € 43.707,14 € 49.836,53 €

Materials / Consum. / Subministraments 1.978,20 € 8.804,00 € 10.782,20 €

Comunicació 1.100,00 € 2.673,59 € 3.773,59 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -1.738,24 € 3.762,78 € 2.024,54 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 13.989,79 € 15.460,00 € 29.449,79 €
Allotjament i manutenció (nacional) 4.446,87 € 2.385,80 € 6.832,67 €
Allotjament i manutenció (internacional) 0,00 € 6.800,00 € 6.800,00 €

Gra�ficacions Ponents / Borses de viatge 2.100,00 € 3.183,90 € 5.283,90 €

Avaluacións finals 5.470,00 € 0,00 € 5.470,00 €

Assegurançes 2.896,24 € 0,00 € 2.896,24 €

Lloguer Local -2.547,83 € 0,00 € -2.547,83 €

Sensibilització i Difusió Projectes 11.336,89 € 0,00 € 11.336,89 €

Despeses indirectes 8.000,00 € 7.475,00 € 15.475,00 €

GENERALS   DE GESTIÓ 21.638,94 € 141.891,78 € 163.530,72 €
Personal. Sous i salaris 0,00 € 69.482,51 € 69.482,51 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 25.715,99 € 25.715,99 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 3.274,60 € 21.998,60 € 25.273,20 €

Material / Consum. / Subministraments 2.349,06 € 3.051,51 € 5.400,57 €

Comunicació i correus 0,00 € 454,18 € 454,18 €

Suministrament elèctric 0,00 € 1.467,85 € 1.467,85 €
Allotjament i manutenció (nacional) 0,00 € 1.391,53 € 1.391,53 €

Allotjament i manutenció (internacional) 1.732,02 € 500,00 € 2.232,02 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 707,14 € 2.422,97 € 3.130,11 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Lloguer Local 367,05 € 4.462,63 € 4.829,68 €

En�tats Públiques 12.940,45 € 0,00 € 12.940,45 €

Despeses bancàries 0,00 € 252,00 € 252,00 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 2.910,64 € 2.910,64 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Conservació local, netetja, reparacions 137,94 € 2.264,18 € 2.402,12 €

Sensibilizacio i difusio 130,68 € 0,00 € 130,68 €

Despeses extraordinaries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

DESPESES PREVISTES  2020 859.041,79 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2020 36.851,90 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2020 5.000,00 €

* Totes les xifes en Euros.
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