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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA SOCIS FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT CELEBRADA AL CENTRE CULTURAL DE XÀTIVA-CCX, el 8 de juliol de 2020.

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

A Xàtiva, sent les 19:38 hores del dia 8 de juliol de 2020, es reuneix l’Assemblea General Ordinària de
Socis del Fons Valencià per la Solidaritat, en segona convocatòria, al Centre Cultural de Xàtiva - CCX amb
l’assistència dels següents representants dels ajuntaments i mancomunitats socis: Josefa Inmaculada
Penadés de Lama, Regidora de l’Ajuntament de L’Alcúdia de Crespins; Julio Aurelio García Martínez,
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer; Antonio Cloquell Tudela, Alcalde de l’Ajuntament
d’Alfafara; Federico Vidal Martínez, Alcalde de l’Ajuntament d’Alfarrasí; Manuela Carrero García, Regidora
de l’Ajuntament de Burjassot; Carmen López Gómez, Regidora de l’Ajuntament de Bocairent; José Luís
López Ibáñez, Tècnic de l’Ajuntament de Castelló de la Plana; Antonio Esquinas Martínez, Alcalde de
l’Ajuntament de Castelló de Rugat; Sergio Bordera Úbeda, Regidor de l’Ajuntament de Fontanars dels
Alforins; Liduvina Gil Climent, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Gandia; Gabriel Canet Estornell,
Regidor de l’Ajuntament de Llutxent; Araceli Munera Caballero, Regidora de l’Ajuntament de
Massamagrell; Rafael Vila Noguera, Alcalde de l’Ajuntament de Novetlé; Daisy Katherine Ushiña Simba,
Regidora de l’Ajuntament d’Ontinyent; Mª Mercedes Bolta Sastre, Regidora de l’Ajuntament de Pego; Rosa
Canet Soler, Regidora de l’Ajuntament de Potries; María Encarnación Esquer Oltra, Regidora de
l’Ajuntament de Quatretonda; Joan Carles Silla Belenguer, Regidor de l’Ajuntament de Picassent; Jorge
Ortega Cotarelo, Regidor de l’Ajuntament de Rocafort; Maria Josep Soriano, Regidora de l’Ajuntament de
Sagunt; Maite Ibáñez Giménez, Regidora de l’Ajuntament de València; Anais Martorell López, Regidora de
l’Ajuntament de Villanueva de Castellón; María José Tortosa Tortosa, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vallada
i Presidenta de la Mancomunitat de Municipis de La Costera-Canal; Txema Peláez Palazón, Alcalde de
l’Ajuntament de Sumacàrcer i President de la Mancomunitat de La Ribera Alta; María Assumpció
Domínguez Medina, Alcaldessa de l’Ajuntament de Potries i Vicepresidenta de la Mancomunitat de
Municipis de La Safor; i Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, Alcalde de l’Ajuntament de Benifairó de la Valls i
President de la Mancomunitat de Municipis de Les Valls; i els següents membres de la Junta Executiva:
President:

Álvaro Escorihuela Claramonte, Regidor de l’Ajuntament de Vila-real.

Vicepresidenta:

Verónica Ferri Fayos, Regidora de l’Ajuntament de Canals.

Tresorer:

Vicent Mahíques Margarit, Alcalde de Barxeta.

Secretari:

Ramón Vidal Soler, Alcalde de L’Olleria.

Vocals:

Rosa Martínez Murillo, Regidora de l’Ajuntament de L’Alcúdia; María
Dolores Galiana Pérez, Regidora de l’Ajuntament d’Elx; Vicent
Marrades Esparza, Alcalde de Corbera; Ferran Lloret Morell, Regidor
de l’Ajuntament de Pedreguer i Raquel Caballero Pastor, Regidora de
l’Ajuntament de Xàtiva.

Assisteixen a l’acte com a convidats a l’Assemblea: Roger Cerdà i Boluda, Alcalde de Xàtiva; Xelo Angulo
Luna, Directora General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana i Regidora de
l’Ajuntament de Xàtiva; Roberto Granero Martín, Alcalde de L’Alcúdia de Crespins; Antonio Gisbert
Solbes, Tècnic de l’Ajuntament de Bocairent; Rafael Lluch Asensi, Regidor de l’Ajuntament de Novetlé;
Ximo Puchol, Ajuntament de Pego; Belén Català, Assessora Grup Municipal de l’Ajuntament de Sagunt;
Lluis Requena, Ajuntament de Villanueva de Castellón.
Així mateix està present el personal de l’oficina tècnica del Fons Valencià: Esteve Ordiñana Bataller,
Gerent; Mª Cristina Sancho Palanca, Tècnica Administració; Camilla Miraudo, Tècnica de Projectes de
Cooperació; Natxo Peñarrocha Mateu, Tècnic d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, i
Rafa Penades Pla, Tècnic de Comunicació.
El president del Fons Valencià per la Solidaritat, presenta al Gerent de l’entitat, Esteve Ordiñana Bataller, i
li demana que done compte dels ajuntaments i mancomunitats que estan presents (o amb delegació) a
l’assemblea per a que conste en l’acta.
El President del Fons dóna la benvinguda als convidats i convidades, entre els quals es troben presents
l’Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá i Boluda i la Directora General de Cooperació Internacional de la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Xelo Angulo Luna.
El President fa una breu introducció, trasllada que és la primera assemblea ordinària de la present
legislatura 2019-2023, la primera com a President de l’entitat, amb una nova Junta Executiva, molt
renovada, així com també ens trobem amb una assemblea molt renovada en els seus representants després
de les eleccions municipals de maig de 2019. El President fa referència a que ens trobem en una assemblea
especial, marcada per la COVID-19, amb mesures de seguretat, sense activitat cultural prèvia, sense
“plantaet”/vi d’honor..., però malgrat tot açò la Junta del Fons va decidir convocar presencialment
l’assemblea perquè en el context que ens trobem, de crisi sanitària i econòmica, precisament es quan més
hem de treballar per les comunitats, pobles i municipis del Sud que més desprotegides es troben davant
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esta pandèmia i per això es fa més necessari que mai continuar treballant per la solidaritat i la cooperació, i
fer ho des del Fons, des del municipalisme valencià.
El President del Fons Valencià, Álvaro Escorihuela Claramonte, demana a l’Alcalde de Xàtiva que dirigisca
unes paraules als representants dels ajuntaments i mancomunitats socis del Fons presents. Roger Cerdá
dona la benvinguda a Xàtiva als regidors/es i alcaldes/ses assistents a l’Assemblea General de Socis del Fons
Valencià i manifesta la seua satisfacció per poder acollir de nou una sessió del màxim òrgan de
representació i decisió del Fons Valencià, així com trasllada que és un honor que a Xàtiva estiga la seu de
l’entitat i al davant del projecte solidari del municipalisme valencià.
Seguidament, el president del Fons li dona la paraula a la Directora General de Cooperació Internacional de
la Generalitat Valenciana, Xelo Angulo Luna, qui agraeix la invitació a l’acte de manera molt sincera, i fa un
repàs per tots els projectes de cooperació i educació per al desenvolupament en els quals la Generalitat i el
Fons han col·laborat i cooperat en la darrera legislatura com són “In/Sostenible”, “Enfortiment de Consells
Plurals Municipals a El Salvador”, “Especialista Municipal Voluntari/a”; etc. La Directora agraeix el treball
del Fons, la seua aportació a la cooperació, des de la seua especificitat municipalista, i trasllada en la seua
intervenció un missatge clau “de la crisi global que vivim s’ix cooperant, és l’única manera”.
Finalitzada la intervenció de la Directora General de Cooperació, el President del Fons, procedeix a la
lectura l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior (Assemblea General Ordinària de 6 de
maig de 2019 i Assemblea General Extraordinària de 3 d’octubre d’octubre).
2. Ratificar les altes de nous socis i donar de baixa altres.
3. Aprovar canvi de representants a la Junta Executiva.
4. Balanç i la memòria de gestió de 2019.
5. Programa d’activitats anual presentat per la Junta Executiva per a 2020.
6. Pressupost de l’entitat per a l’exercici 2020.
7. Precs i preguntes.
El President del Fons Valencià proposa als membres de l’Assemblea fer un canvi a l’ordre del dia, proposa
passar el punt número 3 “Aprovar el canvi de representants a la Junta Executiva” a punt número 1 de
l’ordre del dia, donada la naturalesa dels acords que anem a prendre als punts de l’Assemblea i de la
necessitat de recollir-los per la Secretaria.
L’Assemblea aprova el canvi de l’ordre del punts a tractar i es passa en primer lloc el punt d’aprovació de
canvi de representant a la junta Executiva.
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Per tant, l’ordre del dia de l’Assemblea queda de la següent forma:
1. Aprovar canvi de representants a la Junta Executiva.
2. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior (Assemblea General Ordinària de 6 de
maig de 2019 i Assemblea General Extraordinària de 3 d’octubre d’octubre).
3. Ratificar les altes de nous socis i donar de baixa altres.
4. Balanç i la memòria de gestió de 2019.
5. Programa d’activitats anual presentat per la Junta Executiva per a 2020.
6. Pressupost de l’entitat per a l’exercici 2020.
7. Precs i preguntes.

1) Aprovar canvi de representants a la Junta Executiva.
El President del Fons Valencià trasllada que l’Ajuntament de L’Olleria va comunicar el seu nou representant
en el Fons Valencià, es tracta de l’Alcalde, Ramón Vidal Soler, que substitueix a Hortènsia Micó Cano.
El nomenament, per acord plenari de data 4 de novembre de 2019, es va produir posteriorment a la
celebració de l’Assemblea Extraordinària del Fons Valencià celebrada el 3 d’octubre de 2019.
L’acord del nou representant de l’ajuntament es va aprovar en la Junta Executiva del Fons Valencià
celebrada a Canals en data 14 de novembre de 2019.
Els membres de la Junta van aprovar per unanimitat el canvi de persona representant en l’Ajuntament de
L’Olleria i per tant a la Secretaria del Fons.
Ara este canvi, aprovat a la Junta Executiva de 14 de novembre de 2019, es trasllada a esta Assemblea
General de Socis del Fons per a que es ratifique.
Es passa a votació per ratificar el canvi del representant de l’ajuntament de L’Olleria, soci que ostenta la
Secretaria del Fons per acord de l’Assemblea Extraordinària del Fons Valencià de data 3 d’octubre de 2019.
Els representants de l’Assemblea General de Socis ratifiquen el canvi del representant de l’Ajuntament de
L’Olleria al Fons Valencià
El canvi, ratificat en l’Assemblea es comunicarà al Registre d’Associacions de la província de València.
El President passa al següent punt de l’ordre del dia:
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2) Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior (Assemblea General Ordinària
de 6 de maig de 2019 i Assemblea General Extraordinària de 3 d’octubre d’octubre).
En este punt el President dóna la paraula al Secretari de l’entitat, Ramón Vidal, Alcalde de L’Olleria.
El Secretari trasllada que les dos actes corresponen a l’Assemblea ordinària del Fons celebrada el 6 de maig
de 2019 a l’Ajuntament de La Llosa de Ranes, i a l’extraordinària celebrada el 3 d’octubre de 2019. La
primera va ser l’assemblea on es va aprovar la memòria, balanç de 2018, així com el Pla estratègic de
l’entitat per a 2019-2022, així com el pressupost i projectes per a 2019; la segona acta correspon
l’assemblea extraordinària celebrada a la Casa de Cultura de Xàtiva per elegir la Junta després de les
eleccions municipals de maig de 2019.
Tots els representants dels ajuntaments socis han rebut les actes, així com la resta de la documentació de
l’assemblea al correu electrònic que ens van facilitar a l’inici de la legislatura, a més a més de a la seu
electrònica del seu ajuntament. Si en algun cas no ha arribat la convocatòria, documentació, es vol un canvi
on fer arribar les comunicacions que ho comuniquen a l’oficina tècnica.
El Secretari pregunta si hi ha alguna qüestió, dubte, pregunta respecte a les actes.
Es passa a votació de cadascuna de les actes per separat, primer de l’ordinària de 6 de maig de 2019, que
s’aprova per unanimitat per l’assemblea.
Es passa a votació de l’acta extraordinària de 3 d’octubre de 2019, que s’aprova per unanimitat per
l’assemblea.

3) Ratificar les altes de nous socis i donar de baixa altres.
La Vicepresidenta del Fons Valencià, Verónica Ferri, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de
Canals, dona compte de les altes que s’han produït des de la darrera Assemblea Extraordinària de Socis
celebrada a Xàtiva el 3 d’octubre.
Els ajuntaments que s’han donat d’alta són els d’Alfàs del Pi (adhesió aprovada en el Ple de la Corporació en
sessió ordinària celebrada el 29 de novembre de 2019), i Almenara (adhesió aprovada en el Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2020).
La Vicepresidenta dóna compte de les baixes que s’han produït des de la darrera Assemblea Extraordinària
de Socis celebrada a Xàtiva el 3 d’octubre.
Els ajuntaments que s’han donat de baixa són els d’Algímia d’Alfara (Acord de baixa aprovat en el Ple de la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el 25 de novembre de 2019) i de Senija (Acord de baixa
aprovat en el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 22 de juny de 2020).
Es passa a votació per ratificar les altes dels Ajuntaments L’Alfàs del Pi i d’Almenara i les baixes dels
Ajuntaments de d’Algímia d’Alfara i Senija, i s’aprova per unanimitat dels assistents (adjuntem documents a
l’apart d’Annexes).
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4.Balanç i la memòria de gestió de 2019.
En este punt el President dóna la paraula al Tresorer del Fons, Vicent Mahiques, Alcalde de Barxeta, per
explica quin ha estat el balanç de tancament de l’exercici.
El Tresorer assenyala que tots i totes hem rebut el balanç i el pressupost per al nostre estudi.
El Tresorer destaca aquestes dades:


Els ingressos/consignacions (obligacions de pago) dels ajuntaments i mancomunitats socis han estat
superiors als de l’exercici 2018 en un 3,36 %; passant dels 413.823 € de 2018 als 428.220,72 €
del 2019.



La despesa en projectes (cooperació, emergències, educació per al desenvolupament i la
ciutadania global) ha suposat un inversió superior a la del 2018 en prop d’un 10,62 %, passant dels
562.563,03 € en 2018, als 629.413,49 € en 2019.



Subvencions administracions públiques (Diputacions de València i Castelló i Direcció General de
Cooperació) han crescut un 111 % respecte a 2018 ( de 85.000 € a 180.000 €).



El compromís econòmic dels socis amb l’entitat, i dins de l’exercici, es situa en el 90,97%, és a dir
dels ajuntaments i mancomunitats que han fet o consignat la seua aportació dins de l’exercici 2019.

Finalment el Tresorer remarca:


L’avantatge del sistema de la consideració de la condició de quota a les aportacions que fan els
socis, fet que simplifica les gestions, la justificació, ja que es treballa en un pressupost únic
d’ingressos i despeses, i a tots els socis es justifica amb el mateix pressupost, memòria, relació
projectes, etc.



L’entitat està sotmesa a una auditoria econòmica externa que audita els comptes anuals de
l’entitat.



Els balanços, pressupostos i memòria són elevats a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana.
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El President dóna compte de la memòria de gestió de l’exercici, destacant una sèrie d’aspectes:
Nova legislatura: Eleccions municipals i autonòmiques. Renovació dels representants dels ajuntaments en
el Fons. Renovació de la Junta del Fons.
Pla Estratègic 2019-2022: Nova fulla de ruta de l’entitat. Elaborat amb els socis. 4 línies: cooperació,
EpDCG, AH i Enfortiment i acció institucional.
Socis: 5 nous socis en 2019 i una baixa. Total 2019: 122 socis (113 ajuntaments i 9 mancomunitats).
Relacions institucionals: mantenim i incrementem el treball i relació amb les principals institucions de la
Comunitat Valenciana.
Projectes de desenvolupament: ampliem les col·laboracions de cooperació descentralitzada
municipalista a El Salvador, enfortint la democràcia local, i continuem amb les actuacions a Bolívia i Equador
centrades en l’apoderament de polítiques d’equitat i igualtat de gènere, lluita contra la violència de gènere,
de així com la construcció de ciutadania
Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global: 4 projectes,148 activitats en 39 municipis
diferents, arribant a 4.143 beneficiaris directes.
Comunicació: 2019 punt d’inflexió en matèria de comunicació de l’entitat, apostant per apropar el major
nombre d’informació a les entitats locals sòcies sobre el treball del Fons.
Econòmica: (ja ha abordat el punt el tresorer).
Es passa a votació el balanç i l’informe de gestió i s’aprova per unanimitat el balanç i la memòria de gestió
de l’exercici 2019.
El punt s’aprova per unanimitat dels assistents (adjuntem document aprovat a l’apart d’Annexes).

5.Programa d’activitats anual presentat per la Junta Executiva per a 2020.
El President explica que el punt contempla dos apartat, per un costat el programa 2020 i la proposta de
projectes:
5.1.Programa 2020.
5.2.Relació de projectes a finançar en 2020.
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El programa 2020 és un resum de totes les accions previstes dins del treball de l’entitat: processos
administratius i comptables de l’entitat, elaboració de pressupostos, relació amb els socis (ajuntaments
i mancomunitats) i seguiment de l’acord adhesió, captació de nous socis, relacions amb els actors de la
cooperació i institucions, seguiment del pla estratègic de l’entitat, cicle integral del projecte
(formulació, execució, seguiment i avaluació).
I en segon lloc es tracta de la proposta de projectes de cooperació, educació i acció humanitària, que
adjuntem a l’annex de l’acta, que la Junta ha aprovat i ara es passen a l’Assemblea per a la seua
presentació i aprovació.
El President dona la paraula als tècnics de cooperació internacional al desenvolupament, Camilla
Miraudo, i d’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global, Natxo Peñarrocha, fent els dos
una presentació de les propostes dels projectes que es porten a l’Assemblea General per a finançar en
2020 (adjuntem proposta a l’annex de l’acta).
Es passa a votació el programa d’activitats anual presentat per la Junta per a 2020 i s’aprova per unanimitat
dels membres de l’assemblea assistents a la reunió.
El President passa al següent punt de l’ordre del dia:

6. Pressupost de l’entitat per a l’exercici 2020.
En este punt el President dóna la paraula al Tresorer del Fons, Vicent Mahiques Margarit, Alcalde de
Barxeta, per explicar quin és el pressupost per a 2020.
El Tresorer fa un repàs del pressupost:
Ingressos de l’entitat: venen de quotes dels socis i de les subvencions d’administracions.
Despeses: projectes cooperació, educació per al desenvolupament, acció humanitària.
Despeses generals gestió: funcionament entitat, enfortiment i acció institucional.
Ingressos (socis i subvencions): 625.000 € (en 2019: 605.000 €)
Socis (efectiu i meritat): 430.000 €
Subvencions (meritades): 195.000 € (150.000 € Generalitat Valenciana-Direcció General de Cooperació;
30.000 € Diputació de València; i 15.000 €, Diputació de Castelló).
Depeses a projectes (cooperació, educació per al Desenvolupament i Acció humanitària i emergències):
459.938,40 € (2019: 469.821,44 €).
Despeses de gestió: 141.891€ (2019: 146.224,39 €).
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Saldo total: 36.851,90 € (2019:26.267,41 €).
Es passa a votació el pressupost de l’entitat per a l’exercici 2020.
S’aprova per unanimitat.
El President passa al següent punt de l’ordre del dia:

7.Precs i preguntes.
El President es dirigeix als representants dels ajuntaments i pregunta si hi ha alguna qüestió o dubte.
La representant de l’Ajuntament de Burjassot, Manuela Carrero, fa una consulta, pregunta on s’han enviat
la documentació de l’Assemblea que s’ha presentat hui. El Gerent del Fons li trasllada que la documentació
s’ha enviat a les seus electròniques dels ajuntaments socis, a l’atenció dels representants dels ajuntaments
membres del Fons, nomenats pel ple; també s’ha enviat la documentació al correu electrònic que se’ns ha
facilitat per part dels ajuntaments o de les persones interlocutores.
No es produeix cap prec ni cap pregunta més.
El President agraeix l’assistència i participació, especialment en estos moments tan complicats, i tanca la
sessió de l’Assemblea, sent les 21:09 hores, convidant a totes i tots a no moure’s del seu lloc per fer-se una
foto de família.
Realitzada la fotografia, convida als assistents a abandonar la sala, començant des de les files del fons, fins a
les més pròximes a l’escenari. També demana que s’isca del CCX, i que no es quede ninguna persona a
l’entrada interior de l’edifici.

Signat:

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

Ramón Vidal Soler,
Secretari del Fons Valencià per la Solidaritat, i
Alcalde Ajuntament L’Olleria

Vist-i-plau:

Álvaro Escorihuela Claramonte,
President del Fons Valencià per la Solidaritat, i
Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament Vila-real
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Punt 1. APROVAR CANVI DE REPRESENTANTS A LA JUNTA EXECUTIVA.

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

Canvi aprovat a la Junta Executiva de 14 de novembre de 2019, i traslladat a esta Assemblea General de
Socis del Fons per a la seua ratificació.
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Punt 2. RATIFICAR LES ALTES DE NOUS SOCIS I DONAR DE BAIXA ALTRES.
ALTES SOCIS
Relació d’ajuntaments que han aprovat l’adherir-se al Fons Valencià des de la celebració de l’anterior
Assemblea General de Socis (20 de juny de 2018):
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• 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 d’ Almenara (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada
el 29 de gener de 2020).
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BAIXES SOCIS
Relació d’ajuntaments que s’ha donat de baixa com a membre soci del Fons Valencià des de la celebració
de l’anterior Assemblea General de Socis del Fons Valencià (20 de juny de 2018)::
• Ajuntament de Algímia d’Alfara (Baixa aprovada en el Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el 25 de novembre de 2019).
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• Ajuntament de Senija (Baixa aprovada en el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 22
de juny de 2020).
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Punt 4. BALANÇ I LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE 2019.
INGRESSOS :

*

A) DE L'EXERCICI

EFECTIU

SOCIS
SUBVENCIONS
INGRESSOS A EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA
APORTACIO EXTRAORDINARIA

MERITAT

TOTAL

406.720,72

21.500,00

428.220,72

60.000,00

120.000,00

180.000,00

1.500,00

0,00

1.500,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

468.670,72

141.500,00

610.170,72

EFECTIU

MERITAT

TOTAL

INGRESSOS FINANCERS
SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2019

B) D'EXERCICIS ANTERIORS
SOCIS
DEUTORS DUBTOS COBRAMENT
SUBVENCIONS
EMERGENCIES
SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS

TOTAL INGRESSOS EFECTIU

21.000,00

2.295,00

23.295,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

10.750,00

1.000,00

11.750,00

106.750,00

3.295,00

110.045,00

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

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS

688.948,66

113.527,94

144.795,00

833.743,66
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DESPESES :
EFECTIU

MERITAT

TOTAL

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

31,00

8.689,84

8.720,84

0,00

-8.689,84

-8.689,84

DESPES.PENDENTS IMPUTACIÓ (Credi tors )
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS

TOTAL DESPESES EFECTIVES

562.849,97

TOTAL DESPESES MERITADES

248.513,12

811.363,09

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES)

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 (Efectives+Meritades)

-811.363,09

SITUACIÓ COMPTABLE
*Totes l es xi fres en Euros .

22.380,57

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

10 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

11 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

12 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

13 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

14 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

15 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

16 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

17 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

18 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

19 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

20 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

21 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

22 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

23 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

24 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

25 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

23 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

27 DE 53

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - XÀTIVA - 08/07/2020

28 DE 53

29 DE 53

Punt 5. Programa activitats anual 2020.
En el marc del programa d’activitats anual del Fons Valencià per la Solidaritat, que es proposen per a la
seua aprovació per l’ Assemblea General de Socis, es distingeixen dos apartats:
5.1.Programa 2020.
5.2.Relació de projectes a finançar en 2020.
Punt 5.1. Programa 2020.
ACCIONS
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PREVISTES
Procés
administratiu i
comptable de
l’entitat

OBSERVACIONS

MARC
TEMPORAL/
ÀREA
RESPONSABLE

Relació amb els socis de l’entitat mitjançant els processos que deriven
del seguiment de l’acord d’adhesió: sol·licitud de la consignació anual i
remissió per la seu electrònica; elaboració del rebut de pagament de la
quota dels socis i de la documentació justificativa de l’exercici i remissió
per seu electrònica als socis; elaboració de les relacions mensuals de
pagaments, comptes bancaris i rebuts aportacions, etc.

Tot l’exercici
Àrea Administració
i Secretària

Pressupost
2020

Elaborar el pressupost de l’entitat per a l’exercici 2020, amb una
previsió d’ingressos, respecte a 2019, lleugerament major per part dels
ajuntaments socis, una contenció en les despeses de gestió i un
increment de les despeses a projectes (cooperació i Epd).
En aquest sentit es consignarà pressupost per a: projectes propis, Fons
d’Emergències i Acció Humanitària, iniciatives de continuïtat amb
contraparts locals i noves iniciatives col·laboratives.

Relacions amb
Ajuntaments i
Mancomunitats
sòcies

Seguiment acord adhesió amb ajuntaments i mancomunitats sòcies:
sol·licitud consignació pressupostària 2020, seguiment pagament
aportacions exercici 2020 i anteriors, programació activitats d’educació
al desenvolupament/institucionals i el seu seguiment.

Captació de
nous socis

Presentació del Fons en ajuntaments i mancomunitats no sòcies per
buscar la seua adhesió a l’entitat (entrevistes amb Alcaldes/esses i
Regidors/es).
Seguiment ajuntaments en els quals ja ens hem presentat com entitat
(entrevistes amb Alcaldes/ses i Regidors/es) i no s’ha materialitzat
l’adhesió.

maig-juny
Gerència;
Àrees Cooperació
Internacional i
EpD Ciutadania
Global i
Administració
Tot l’exercici
Gerència,
Àrees d’EpD
Ciutadania Global i
Administració
Tot l’exercici
Junta Executiva,
Gerència
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ACCIONS
PREVISTES
Seguiment
aportacions
pendents
socis

OBSERVACIONS

Recuperar aportacions d’ajuntaments socis d’exercicis anteriors que
estan compromeses però que no s’han fet efectives.

Relacions
amb els actors
de la
cooperació i
institucions

Participació en reunions i grups de treball de l’àmbit de la cooperació a
nivell local, provincial, autonòmic i nacional (Consells Locals de
Cooperació, Diputacions provincials, Direcció General de Cooperació
de la Generalitat Valenciana, Coordinadora Valenciana d’ONGD,
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, Agència Espanyola de
Cooperació Internacional al Desenvolupament, etc.).
Enfortiment de les relacions institucionals amb les administracions
públiques, i especialment amb la Generalitat Valenciana i les tres
diputacions provincials.

Projectes
Cooperació i
Emergència
2020

Identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació projectes de
desenvolupament (relació de fitxes projectes al punt núm. 16 de l’ordre
dia Junta Executiva 22-06-2020).

Projectes
Educació per al
Desenvolupament
2020

Identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació projectes
d’Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global (relació de
fitxes projectes al punt núm. 16 de l’ordre dia Junta Executiva 22-062020).

MARC
TEMPORAL/
ÀREA
RESPONSABLE
Tot l’exercici
Gerència
Tot l’exercici
Junta Executiva,
Gerència,
Àrea Cooperació
Internacional i
EpD Ciutadania
Global

Tot l’exercici
Àrea Cooperació
Internacional
Tot l’exercici
Àrea EpD
Ciutadania Global

PC 210.1/2018 – “Fons Emergències – UNRWA - Ajuda alimentària a la
població refugiada en la Franja de Gaza”, Territoris Ocupats Palestins.
PC 215/2018 – “Enfortiment soci productiu de la Cooperativa de producció
artesanal Padre Rafael González Cooproparago del Cantón Biblián - III
Fase”, GAD Municipal de Biblián (Equador).
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PC 217/2018 – “Fòrum municipal de gènere” , Municipis Comunitat
Valenciana. BAIXA
Projectes
Cooperació
Internacional
exercicis2018 i
2019
en execució

PC 222/2019 - “Enfortiment de Consells Municipals Plurals en El
Salvador”, ISD, El Salvador.
PC 223/2019 -“Impulsant polítiques de gènere en el municipi de San José
de Chiquitos”, CEPAD (Bolívia).
PC 225/2019 - “Especialista Municipal Voluntari/a 2019-VIII Edició”, FVS,
El Salvador, Bolívia i Equador.

Tot l’exercici
Àrea Cooperació
Internacional i
EpD Ciutadania
Global

PC 226/2019 - “Joventut chiquitana i guaraya construint ciutadania. Fase
IV”, ONGD Proceso Servicios Educativos, Bolívia.
PC 227/2019 – “Enfortint l’acció política de les dones – III Fase” ,Centro
Juana Azurduy - Sucre (Bolívia).
PC 228/2019 – “Municipis per la igualtat i contra la violència masclista”,
CEPAM, Equador.
PC 230/2019 – “Beques d’alimentació infantil, NIQUIA ONGD”.
Antioquia (Colòmbia).

Pla Estratègic
2019-2022

Desenvolupament del Pla Estratègic de l’entitat en les accions previstes
per a l’exercici.

Tot l’exercici
Oficina tècnica
Junta Executiva
Aj. Socis
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ACCIONS
PREVISTES

OBSERVACIONS

MARC
TEMPORAL/
ÀREA
RESPONSABLE

Viatge de
seguiment
tècnic
a El Salvador
PC222

Viatge a El Salvador de seguiment tècnic del projecte “Enfortiment de
Consells Municipals Plurals en El Salvador”,co-finançat per la Generalitat
Valenciana (Direcció General de Cooperació). El projecte pretén
impulsar la reforma de la Llei Electoral que fomenta una major
participació democràtica i pluralitat política al país.

Execució pendent
de l’evolució de la
COVID-19/
Gerència i
Àrea Cooperació
Internacional

Viatge
institucional
a Bolívia

Viatge d’una delegació del Fons formada per membres de la Junta
Executiva i l’oficina tècnica amb diversos objectius: reforçar les relacions
institucionals del Fons amb les seues contraparts, fer seguiment en
terreny dels projectes que compten amb el finançament de l'entitat i
sensibilitzar els membres de la Junta sobre el treball en cooperació
internacional.

Execució pendent
de
l’evolució de la
COVID-19/
Presidència,
Membres Junta
Executiva,
Gerència

Viatge Fòrum
Municipalista
El Salvador

Viatge a El Salvador, dins del marc del projecte PC222, per tal de
desenvolupar com activitat
principal la realització d’un fòrum
municipalista que done compte dels resultats de l’estudi de pluralitat
política que s’està desenvolupant al país, així com també realitzar una
sèrie de passanties/visites de treball a 5 ajuntaments de El Salvador per
part de representants institucionals d’ajuntaments de la Comunitat
Valenciana per tal de presentar bones pràctiques i experiències en
gestió municipal i pluralitat política. L’activitat contempla la participació
d’una delegació formada per representants de la Junta, de l’oficina
tècnica i una representació d’ajuntaments i mancomunitats sòcies del
Fons.

Execució pendent
de l’evolució de la
COVID-19/
Presidència,
Membres Junta
Executiva,
Aj. Socis,
Gerència i
Àrea Cooperació
Internacional

Està previst realitzar viatges d’aprenentatge de les nostres contraparts
(dins del marc de les assistències tècniques i del programa PITA).

Execució pendent
de l’evolució de la
COVID-19

Es preveu realitzar un viatge de seguiment i avaluació a l’Equador i
Bolívia per veure l’estat d’execució dels projectes en marxa i formular
les propostes per a l’exercici 2020.
L’execució d’esta activitat dependrà de l’evolució de la COVID-19.

Execució
pendent de
l’evolució de la
COVID-19/
Àrea Cooperació
Internacional

Visites
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des de
terreny

Viatge
avaluació
Equador

Punt 5.2. Proposta de projectes per a l’exercici 2020.
L’Àrea de cooperació internacional proposa per a 2020 treballar l’apoderament de les dones des de tots els
àmbits d’actuació municipalista, en primer lloc per fer front a les dures conseqüències que està causant la
pandèmia del COVID19. En aquest sentit, fent una aposta a polítiques de gènere vinculades a la cooperació
tècnica i a l’enfortiment institucional i de la governabilitat local, treballem amb el Centro Juana Azurduy a
Bolívia. El projecte promou “Cercles d'aprenentatge de dones líders”, amb la participació de representants
polítiques de diferents països de Centre i Sud Amèrica (El Salvador, l'Equador i Bolívia) i amb la Comunitat
Valenciana, a través de l'enfortiment de capacitats de representants polítiques i líders d'organitzacions
socials, l'enfortiment a la gestió interna d'organitzacions socials i l'establiment d'aliances estratègiques per a
posar en el debat públic la realitat de l'exercici del dret a la participació política de les dones i l'intercanvi
d'experiències sobre les bones pràctiques i l'anàlisi de la realitat de la participació política de les dones en
cada context geopolític. El resultat previst és la proposta d'una agenda política comuna, com a estratègia
que permeta la creació d’una xarxa permanent entre les participants. Aquesta proposta, compta amb una
subvenció de la Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana i tindrà una
durada de 12 mesos.
A l’Equador, sempre amb una relació directa en polítiques de gènere municipalistes, treballem
«l’apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo»; aquest projecte es desenvolupa gràcies al treball de
la nostra contrapart local Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer-CEPAM. El projecte
busca desenvolupar les capacitats de les dones en l'ús de la tecnologia i el coneixement de diversos
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recursos existents a nivell institucional per a previndre i atendre la violència masclista i la realització de
diverses gestions i tràmits que estan disponibles en les institucions de l'Estat i del sector privat després de la
pandèmia del COVID19. El coneixement i la informació aporten a l'apoderament, autoestima i a una major
seguretat de les dones. Aquesta és una oportunitat per a apoderar a les dones perquè és un temps de canvi
econòmic i social que exigeix noves capacitats i visions.
D'altra banda, considerant l'impacte econòmic de la pandèmia, en les famílies, on les dones compleixen un
rol central com a generadores d'ingressos, el projecte busca també donar suport al sosteniment de les
emprenedories de dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, estratègies de venda dels
seus productes, neteja i seguretat. Per al cas de Otavalo, existeix ja una plataforma virtual «OTAVALO
PRODUEIX», on participen al voltant de 100 emprenedories, que promouen el comerç electrònic. El
projecte impulsarà la participació i capacitació de les emprenedores i donarà suport a la difusió dels seus
productes. En el cas de Rumiñahui, igualment es suportarà a dones emprenedores vinculades al Consell de
Protecció de Drets, a fi de sostindre i promoure els seus xicotets negocis, donant suport a la difusió
d'emprenedories i dels seus productes.
Sempre al país equatorial, treballem l’enfortiment de les capacitats empresarials de les dones
cooperativistes de la “Paja Toquilla” al municipi de Biblián. El projecte pretén ancorar-se al Pla de
Reactivació Econòmica de Biblián després de la pandèmia deguda a la COVID-19, sense trencar la línia de
gestió que es venia implementant amb el Fons Valencià per la Solidaritat, les artesanes i el GAD Municipal
de Biblián. L’objectiu principal és el de contribuir al procés de millora de la qualitat de vida de les sòcies de
la cooperativa; el col·lectiu meta són 80 artesans i artesanes de l'art de la “Paja Toquilla” i els seus familiars,
el que suposa un total d'unes 320 persones que es troben en procés de superació personal, apoderament,
inclusió i millora socioeconòmica. El projecte pretén implementar, consolidar i complementar la cadena de
producció, processament i comercialització de les artesanies; per a tal efecte es prioritzarà la inducció,
capacitació i desenvolupament de capacitats vinculades als nous canvis i normatives de seguretat que
exigeixen les entitats locals i nacionals per a garantir mesures de seguretat que permeten l'adequat treball
artesanal. Els reptes que hem d'afrontar són la implementació d'activitats per a posicionar el producte en
un mercat i economia tan afectada, així com la immersió en les noves dinàmiques de promoció i mercadeig
sense perdre de vista que el projecte té el propòsit d'enfortir l'apoderament com a emprenedores
autònomes i en segon lloc assumir models de gestió amb sostenibilitat i eficiència.
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Les altres línies de cooperació descentralitzada municipalista en les quals participem són les referides a
l’enfortiment local a través del turisme sostenible i els processos de participació i enfortiment de la
governabilitat local gràcies a la posada en valor de la joventut com a motor de canvi municipal.
Processos d’enfortiment gràcies al turisme són els que portem endavant a la Mancomunidad del Pueblo
Cañari; el present projecte busca consolidar el nou Directori de la Mancomunidad, per a alhora enfortir
l'eix de turisme que depèn directament d'aquesta. Aquests processos de consolidació passen també per
accions de capacitació i sensibilització per a pal·liar els efectes adversos de la pandèmia del COVID19 que
han afectat els proveïdors turístics locals. L'objectiu prioritari és la posada en valor dels productes turístics i
el patrimoni natural i cultural en col·laboració amb els diferents actors del sector públic, privat, comunitari i
associatiu; la qual cosa incidirà directament en la millora de la qualitat de vida de la població local, amb la
dinamització d'una economia solidària, la revitalització del patrimoni natural i cultural, i el treball organitzat i
coordinat dins de la mancomunitat a través de millorar els processos de construcció de relacions amb el
mitjà social, polític i econòmic en el qual actuen les autoritats locals.
Es planteja també una estratègia de socialització i inter-aprenentatge, partint de la revisió documental del
Pla de Dinamització Turística de la mancomunitat i l’assistència tècnica d'experts voluntaris de Fons València
(2013-2019) per a establir la situació actual, identificar fortaleses, febleses i oportunitats amb la finalitat de
prendre decisions encertades que permeten establir responsabilitats i obligacions d'autoritats i altres actors
entorn de l'activitat turística.
A Bolívia col·laborem en l’enfortiment de la participació de la joventut, gràcies a la nostra contrapart
Proceso Servicios Educativos ONGD; el projecte es desenvoluparà en 9 mesos i pretén enfortir les
Plataformes Juvenils de 6 municipis de la zona guaraya i chiquitana del Orient de Bolívia per tal de
mobilitzar-los i activar les seus agendes polítiques, econòmiques, socials i culturals. També és vol donar
suport al funcionament del nivell operatiu de les instàncies de participació política per a la joventut
(Plataformes Juvenils, Consells Municipals de la Joventut i Oficines Municipals de la Joventut) i que les
mateixes compten amb les competències bàsiques per a enfrontar situacions d'emergència en els seus
municipis. Finalment l’objectiu és propiciar mecanismes d'intercanvi i coordinació a través de la instauració
de xarxes a nivell de la joventut “chiquitana”, del departament de Santa Cruz, a nivell nacional i
internacional en forma conjunta amb els consells juvenils de València amb els qui es poden crear vincles
d'intercanvi amb aprenentatges mutus que puguen enfortir als consells juvenils municipals.
Respecte al Fons d’emergències i Acció Humanitària; hem iniciat l’any amb l’arribada de la pandèmia
deguda a la COVID19 i s’ha decidit presentar dues propostes de les nostres contraparts per poder facilitar
una intervenció ràpida i directa a col·lectius amb els quals ja estem treballant i coneguem de primera mà. La
primera proposta de col·laboració post-emergència, ens arriba de CEPAM i pretén brindar assessoria per a
la implementació de polítiques de suport a les dones i famílies durant l'emergència. Des de l'inici de la
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quarantena que s’ha declarat a l’Equador, CEPAM està treballant amb els dos municipis amb la difusió de
missatges educatius i de prevenció en temes de seguretat integral, que inclou aspectes sanitaris i prevenció
de violència masclista. En l’específic, ens realitzarà assistència telefònica i virtual per a dones víctimes de
violència i entrega d’equips EPI per al personal dels municipis per a permetre l’atenció presencial de dones
víctimes de violència amb el compliment de les mesures de seguretat i higiene. L’altra proposta ens arriba
directament de la joventut “chiquitana” i “guaraya” del projecte que portem endavant amb Proceso
Servicios Educativos ONGD. Els joves i les joves senten la necessitat d’ajudar i col·laborar com a col·lectiu
per al bé comú dels seus municipis; d’esta manera la intervenció d’emergència preveu dos línies
d’intervenció: la primera és la relativa a una campanya virtual de comunicació per tal d’informar i
sensibilitzar a la població local sobre la COVID-19 i les mesures de seguretat i protecció, i la segona suposa
l’elaboració artesanal de mascaretes per part de la joventut de les plataformes i la posterior distribució als
col·lectius més desfavorits dels 6 municipis.
En l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global treballem per contribuir a l'impuls i la
vertebració de la cooperació descentralitzada municipal, amb el compromís i la participació social dels
nostres municipis. Per tal d’aconseguir-ho, és fonamental donar a conèixer i sensibilitzar a la societat
valenciana sobre la realitat social i laboral, així com les condicions de vida en els països del Sud,
especialment de les dones i les persones joves.
Per aconseguir una major incidència fomentem la reflexió crítica sobre les causes de les desigualtats
mundials i la relació d'interdependència entre els països, promovent en la societat valenciana valors que
generen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels països del Sud.
Des de l’aprovació a l’any 2015 de l’Agenda 2030, l’activitat de l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i
la Ciutadania Global es desenvolupa amb l’objectiu de donar a conèixer aquest acord internacional a la
societat valenciana, de manera que cadascun dels projectes que es duen a terme posa en valor i treballa de
manera específica alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que contempla l’Agenda.
Aquestes línies de treball són els eixos de projectes com “Ser dona al Sud”, que arriba a la seua setzena
edició, i enguany porta per títol “Municipis d’Equador per la igualtat i contra la violència de gènere”.
Aquest projecte s’organitza amb motiu i entorn a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, i té com a objectiu donar a conèixer la realitat de les dones en els països del Sud, acostant així a la
societat valenciana el testimoni de dones i organitzacions que treballen pels seus drets i els de les seues
comunitats i municipis.
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Enguany el projecte es desenvoluparà del 29 de febrer al 15 de març i comptarà amb els testimonis de Lilia
Rodríguez, feminista, reconeguda activista en la defensa dels drets de les dones, cofundadora del Centro
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), primera Directora Executiva i actualment
Presidenta de l’entitat; José Luis Cevallos Navarrete, psicòleg i actual Secretari Executiu del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) del municipi de Rumiñahui (Equador); i Elsa Susana
Cachimuel Aguilar, enginyera en desenvolupament social i cultural i tècnica de formulació de polítiques
públiques del Consejo Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) del municipi d’Otavalo
(Equador).
El projecte “Sensibilització Socis”, un altre històric pel que fa a l’educació per al desenvolupament, pretén
ser una eina per a la sensibilització dels municipis valencians i el vehicle per tal d’articular les sinèrgies amb
les entitats amb les quals el Fons Valencià té convenis de col·laboració i relació de treball.
En 2020, alineats amb l’ODS 4: Educació de qualitat, volem destacar el paper fonamental que té l’educació
en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 i la promoció dels valors que aconseguisquen una societat
més justa, equitativa, inclusiva i sostenible.
Per aquest motiu hem organitzat, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i el Cefire territorial de Xàtiva, el curs de formació
“Educació 2030: Recursos educatius per al desenvolupament sostenible”, dirigit al personal docent dels centres
educatius, representants polítics i personal tècnic dels municipis de la Comunitat Valenciana. Així mateix,
anem a elaborar uns materials didàctics i de sensibilització que complementen els materials realitzats en el
marc del projecte In/Sostenible, desenvolupat des de l’any 2017 amb el cofinançament de la Generalitat
Valenciana.
“Sensibilització socis ”contempla també 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 ens conviden. 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, reforçant la seua presència a nivell institucional en l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana.
Dins del projecte “Sensibilització Socis” es troba tot el treball en comunicació del Fons Valencià per la
Solidaritat. L'activitat comunicativa és molt important per a l'entitat, ja que amb ella fem un gran esforç per
a traslladar a l'opinió pública, a la ciutadania, als socis de l’entitat els projectes i iniciatives que estem
impulsant, i les causes que ens mouen per realitzar-les. Dins del pla de treball en comunicació i al llarg de
l’exercici comptem amb les següents activitats: l’elaboració d’un pla de comunicació del Fons, posar en
marxa una nova web de l’entitat, manteniment dels webs específics de projectes singulars, impuls de les

34 DE 53

nostres les xarxes socials (Facebook i Twitter), l’elaboració de la memòria anual, les publicacions
específiques sobre projectes, les notícies produïdes per als mitjans de comunicació...
En 2020 el projecte “In/Sostenible” es trasllada a la província de Castelló, amb el cofinançament de la
Diputació de Castelló, amb la realització en 6 municipis de la província de les diferents activitats del
projecte: l’exposició itinerant vinculada als ODS, i que aprofundeix en el ODS 12: Producció i consum
sostenibles; l’activitat didàctica i de sensibilització “Sóc conscient de quin consum faig”, destinada tant a
col·lectius com a centres educatius d'educació primària i secundària; i l’activitat lúdica “Vamos a buscar un
tesoro”, conta contes teatralitzat destinat a públic familiar posat en escena per Elisa M. Matallín.
Una part fonamental del projecte se centrarà en el treball als centres educatius, posant a l’abast del
personal docent i l’alumnat els materials didàctics elaborats, per tal que puguen ser treballats durant el curs
dins de la programació de cada centre. Per aquest motiu, es desenvoluparà també una jornada formativa a
la ciutat de Castelló, dirigida a representants polítics, tècnics i tècniques municipals, associacions i
col·lectius de la província, la comunitat educativa de la Universitat Jaume I i públic en general.
El compromís del Fons envers els ODS es torna a posar de manifest amb el projecte “València per la Pau”,
que aprofundeix en l’ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides.
Aquest any, després de les dues exitoses edicions a la província de Castelló, iniciem la singladura per la
província de València amb el suport i el cofinançament de la Diputació de València.
El projecte compta com a eina didàctica principal amb el documental “Els fils del tauler”, del Col·lectiu
Mirades. Amb aquest instrument educatiu, treballarem amb diferents col·lectius en activitats diverses:
presentació del documental al públic en general en cada municipi; tallers teatralitzats per treballar la
perspectiva positiva del conflicte i dirigits a l’alumnat de batxillerat, centres de formació per adults i
diferents associacions i col·lectius; i una jornada formativa per treballar al voltant de l’educació en i per al
conflicte i les eines que tenim com a ciutadans i ciutadanes per tal d’aconseguir un món just i en pau,
dirigida a representants polítics, tècnics i tècniques municipals, associacions i col·lectius, membres de la
comunitat universitària i públic en general.

RELACIÓ DE PROPOSTA DE PROJECTES 2020
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PC 231. “SER DONA AL SUD”.
COST TOTAL: 15.590,27 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 15.590,27 €
PC 232. “VALÈNCIA PER LA PAU”.
COST TOTAL: 35.000 €
Diputació de València: 30.000 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 5.000 €
PC 233. “IN/SOSTENIBLE”.
COST TOTAL: 18.768,95 €
Diputació de Castelló: 15.000 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 3.768,95 €
PC 234. “SENSIBILITZACIÓ SOCIS”.
COST TOTAL: 53.926,93 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 53.926,93 €
PC 235. “ENFORTIMENT INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC EN EL TERRITORI MANCOMUNAT”, Equador.
COST TOTAL: 72.239,34 €
Mancomunidad del Pueblo Cañari: 27.416,75 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 35.948,64 €
Altres entitats: 8.873,95 €
PC 236. “JOVENTUT CHIQUITANA i GUARAYA: AGENTS MUNICIPALS DE CANVI”, Bolívia.
COST TOTAL: 59.308,16 €€
Proceso Servicios Educativos ONGD: 6.000 €
Governs Municipals: 6.000 €
Plataformes Juvenils: 500 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 46.808,16 €

AL

PC 238. “CREANT CERCLES D'APRENENTATGE AMB DONES LÍDERS DES DE L'APODERAMENT
DE REPRESENTANTS POLÍTIQUES”, Bolívia.
COST TOTAL: 187.500 €
Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana: 150.000 €
Centro Juana Azurduy: 10.500 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 27.000 €
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PC 239. “APODERAMENT DE LES ARTESANES COOPERATIVISTES BIBILAK”, Equador.
COST TOTAL: 69.258,16 €
Govern Municipal de Biblián: 25.500 €
Cooperativa BIBILAK: 3.600 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 40.158,16 €
PC 241. “APODERAMENT DE LES DONES DE RUMIÑAHUI I OTAVALO”, Equador.
COST TOTAL: 56.523,16 €
CEPAM: 8.400 €
Governs Municipals de Otavalo i Rumiñahui: 17.000 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 31.123,16 €
PC 240 FONS D’EMERGÈNCIES I ACCIÓ HUMANITÀRIA:
PC 240.1. “COVID19 I LLUITA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”, Equador.
COST TOTAL: 4.000 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 4.000 €
PC 240.2. “JOVES INDÌGENS CONTRA EL COVID-19”, Bolívia
COST TOTAL: 5.500 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 5.500 €

PROJECTE Nº 231/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“Ser dona al Sud”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al Desenvolupament. Sensibilització.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Comunitat Valenciana.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Donar a conèixer la realitat de les dones en els països del Sud, acostant a la població valenciana els
testimonis de dones que treballen i lluiten pels seus drets i els de les seues comunitats i municipis.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Projecte a realitzar dins del marc de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, i que arriba
enguany a la seua setzena edició. Cada any Ser dona al Sud compta amb els testimonis de persones
integrants de les contraparts amb les quals el Fons treballa, les quals comparteixen les seues experiències i
lluites amb la població valenciana a través de diferents activitats.
Aquesta edició es comptarà amb els testimonis de Lilia Rodríguez, feminista, cofundadora del Centro
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), primera Directora Executiva i actualment
Presidenta de l’entitat, és una reconeguda activista en la defensa dels drets de les dones; José Luis
Cevallos Navarrete, psicòleg i actual Secretari Executiu del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos (COPRODER) del municipi de Rumiñahui (Equador); i Elsa Susana Cachimuel Aguilar,
enginyera en desenvolupament social i cultural i tècnica de formulació de polítiques públiques del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) del municipi d’Otavalo (Equador).
ACTIVITATS PREVISTES
Les activitats previstes dins d'aquest projecte són:
Conferència: “Violència masclista en relacions de parella de pobles indígenes en Otavalo
(Equador)”.
Els objectius que es persegueixen amb aquesta activitat són:
 Donar a conèixer CEPAM, la contrapart del Fons, i els Consejos de Protección de Derechos
(COPRODER) de Rumiñahui i Otavalo.
 Donar a conèixer el projecte de desenvolupament que està executant-se conjuntament amb el
Fons Valencià per la Solidaritat.
 Donar a conèixer la realitat del país i la situació de la dona, en especial allò referent a la violència
masclista en els pobles indígenes.
Reunions tècniques de treball.
Activitat dirigida a personal tècnic, ONGD i entitats, amb els següents objectius:
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 Analitzar de manera conjunta com estan treballant els municipis valencians i els d’Equador en
prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes.
 Possibilitar un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements.
Taller: “Enamorament i relacions tòxiques. Prevenció de violència i canvi cultural en la joventut de
Rumiñahui i Otavalo”.
Activitat dirigida a joves i adolescents de centres d’educació secundària, preferentment alumnat de
Batxillerat, que persegueix:
 Acostar la realitat de la població jove d’Equador, posant l'accent principalment en la situació de les
dones joves.
 Analitzar les relacions tòxiques en les primeres relacions de parella.
Activitats de comunicació i difusió.
Per a la difusió de l’activitat:



S'elaboraran cartells i tríptics per a donar a conèixer entre els socis del Fons Valencià les activitats
de la campanya.
Es duran a terme rodes de premsa i entrevistes en ràdios i televisions locals.



Es farà difusió a través de la web i les xarxes socials.



OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLEASSOCIATS AMB EL PROJECTE
L’execució del projecte es relaciona amb els següents ODS:







ODS 3: Salut i benestar.
ODS 4: Educació de qualitat.
ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 10: Reducció de les desigualtats.
ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.
ODS 17: Aliances per a assolir els objectius.

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA



Directa: la població participant a les activitats és de 800 persones de 15 municipis.
Indirecta: la població i els municipis socis del Fons.

TERMINI D’EXECUCIÓ
3 mesos, de l’1 de gener al 31 de març de 2020.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Fons Valencià per la Solidaritat.
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FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

Fons Valencià per la Solidaritat

15.590,27 €

100 %

TOTAL PROJECTE

15.590,27 €

100 %

PROJECTE Nº 232/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“València per la Pau”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al Desenvolupament. Sensibilització.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Província de València.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Acostar l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides, a la població
valenciana.
Es pretén conscienciar a la població de 5 municipis de la província de València sobre l’ODS 16, relatiu a la
construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els
Drets Humans, mitjançant diverses activitats didàctiques i de sensibilització basades en la Cultura de la Pau
i la no violència.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquesta proposta busca eliminar totes les formes de violència, treballant amb les comunitats i governs per
a reduir la inseguretat i construir societats més justes i democràtiques en les quals els conflictes es resolen
de forma no violenta.
D’altra banda, amb aquest projecte volem continuar amb la territorialització dels ODS iniciada a l’any 2017,
acostant a la població valenciana l’ODS número 16 i reflexionant sobre el nostre paper com a agents clau
en la promoció i consecució de les metes que es plantegen en aquest objectiu.
A més, al llarg de tot el projecte, volem visibilitzar la violència que pateixen les dones en els conflictes
armats en totes les parts del món, la seua infrarepresentació en les institucions, la discriminació en l’accés a
la justícia i la necessitat de la seua participació en tots els aspectes dels processos de Pau, per la qual cosa el
projecte incorporarà la visió de gènere en totes les activitats a realitzar.
ACTIVITATS PREVISTES
Les activitats previstes dins d'aquest projecte són:
1. Campanya de sensibilització de l’ODS 16 a través de la presentació del documental “Els Fils
del Tauler” en 5 municipis valencians.
La campanya pretén donar a conèixer a la població de la província de València què és l’Agenda 2030 així
com el paper que juguen els governs locals, la societat civil i altres actors com les institucions de cooperació
internacional per a la consecució dels ODS i, en concret, de l’ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.
Per a treballar l’ODS 16 es comptarà amb el documental ”Els Fils del Tauler” com a recurs audiovisual, un
documental d’investigació sobre les causes i les conseqüències que generen els conflictes bèl·lics i que es
planteja com un al·legat a la Cultura de Pau i de Defensa dels Drets Humans, de pensament crític i reflexió.
Està produït pel Col·lectiu Mirades, una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre formada per
creadors, productors i realitzadors audiovisuals independents que han treballat en 12 països i han realitzat i
produït més de trenta documentals dels quals, diversos d’ells, han sigut premiats en diferents festivals de
Cinema Internacionals. A través dels seus documentals, busquen donar la paraula als sense veu, a les
oblidades, a les de baix, denunciant les injustícies i defensant els Drets Humans, fomentant el pensament
divers i crític i sensibilitzant així a l’audiència.
El desenvolupament de l’activitat consistirà en la presentació del projecte amb la participació d’un
representant de la Diputació de València junt a l’alcalde o alcaldessa, regidor o regidora del municipi i un
representant del Fons, seguit de la projecció del documental i un col·loqui amb la participació del seu
director, Josep Gayà, i algunes de les persones protagonistes del mateix.
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2. Tallers dirigits al alumnat de Batxillerat: “Els Fils del Tauler: Sostenibilitat i la perspectiva
positiva del conflicte”.
Els tallers aniran dirigits a alumnat de Batxillerat dels diferents centres d’educació secundària, escoles de
formació per a persones adultes i diferents col·lectius i associacions dels 5 municipis participants.
El contingut dels tallers anirà dirigit a treballar conceptes relacionats amb la Cultura de la Pau, la no
violència i la prevenció de conflictes, l’educació intercultural i la construcció de la Pau, tot això des d’una
visió de gènere.
La metodologia a seguir serà participativa, amb la qual els participants seran agents actius de l’aprenentatge
utilitzant dinàmiques grupals i el teatre com a eines que permeten la reflexió i fomenten la consciència
dels/les participants.
El taller es dividirà en dues sessions d’aproximadament 90 minuts cadascuna. Abans de la realització de les
dues sessions es realitzarà un treball previ per part dels docents dels centres educatius per tal d’introduir a
l’alumnat en la cooperació al desenvolupament, donar a conèixer el Fons Valencià, així com la Agenda 2030
de l’ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret, l’ODS 16.
1a Sessió: “ODS 16. El conflicte i la no violència” (1 h 30 min).
La primera sessió anirà dirigida a explicar i assentar els conceptes de Pau, no violència i resolució pacífica
de conflictes, a més d’explicar la geografia i història dels conflictes actuals contextualitzats en l’Agenda 2030
i en concret el ODS 16 sobre Pau i justícia. Com a eina principal s’utilitzarà la tècnica del Teatre Foro,
contextualitzat en el Teatre de l’Oprimit creat per Augusto Boal. Aquest té per objectiu utilitzar el teatre i
les tècniques dramàtiques com a instrument per a la comprensió i la cerca d’alternatives a problemes
socials i interpersonals.
2a Sessió: “Visionat del documental “Els Fils del Tauler” (1 h 30 min).
En la segona sessió es visionarà el documental “Els Fils del Tauler” de manera que l’alumnat s’aproximarà a
diferents conflictes actuals reflexionant sobre les seues causes i conseqüències de la mà dels seus
protagonistes.
Per tal de dur a terme aquesta reflexió s’utilitzarà una metodologia basada en el cinefòrum amb el seu
director José Gayà juntament amb el testimoniatge de les persones que apareixen en el documental, el que
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permetrà reflexionar a l’alumnat i respondre totes les qüestions que es plantegen una vegada visionat el
documental.
3. Jornada formativa: “ODS 16. Ciutadania per la Pau. L’educació en i per al conflicte”.
El seminari tindrà una durada de 5 hores, preferentment en horari de matí, i anirà dirigit a alcaldes/sses,
regidors/res, tècnics/ques municipals, membres d’entitats i associacions de la província de València i públic
en general.
Aquesta jornada incidirà en l’ODS 16 i quins són els compromisos internacionals, nacionals i locals
necessaris per a la seua consecució. L’objectiu d’aquest seminari és triple:
- Oferir una visió general de l’ODS 16 i conèixer si realment és una oportunitat per a aconseguir un món
més just i sostenible.
- Motivar a la participació ciutadana, ja que des de cadascun de nosaltres també hem de promoure la
seua consecució.
- Conèixer a nivell de la Comunitat Valenciana quins són els compromisos adquirits i com s’està treballant
per tal d’aconseguir-los.
4. Difusió de les activitats del projecte a través dels mitjans de comunicació, web i xarxes socials
de l’entitat
Totes les activitats emmarcades dins del projecte es visibilitzaran i es difondran en les xarxes socials del
Fons Valencià per la Solidaritat (Facebook, Twitter) així com en el web de l’entitat, en el qual s’allotjarà el
material disponible (fotografies, testimoniatges, agenda, etc).
Així mateix, s’elaboraran notes de premsa que es faran arribar al ajuntaments participants i als mitjans de
comunicació locals i comarcals on es realitzen les activitats.
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ASSOCIATS AMB EL PROJECTE
L’execució del projecte es relaciona amb els següents ODS:






ODS 4: Educació de qualitat.
ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 10: Reducció de les desigualtats.
ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.
ODS 17: Aliances per a assolir els objectius.
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POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Població dels 5 municipis de la província de València.
Col·lectius participants:
- Població en general.
- Alumnat i professorat de centres educatius de Batxillerat.
- Alumnat d’escoles de formació per a persones adultes.
- Alcaldes/sses, regidors/res i tècnics/ques municipals.
- Col·lectius i associacions dels municipis participants.
TERMINI D’EXECUCIÓ
9 mesos, de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Fons Valencià per la Solidaritat.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITATS FINANÇADORES

APORTACIÓ

%

Diputació de València

30.000,00 €

85,7%

Fons Valencià per la Solidaritat

5.000,00 €

14,3%

35.000,00 €

100 %

TOTAL PROJECTE

PROJECTE Nº 233/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
In/Sostenible. Territorialitzant els ODS a la província de Castelló.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al Desenvolupament. Sensibilització.
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ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Província de Castelló.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Objectiu General: Territorialitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la província de
Castelló.
Objectiu Específic: Acostar l’ODS 12 relatiu a la producció i el consum responsables a la població dels
municipis de la província de Castelló.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
A través d'aquest projecte volem d'una banda territorialitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
i per un altra, acostar a la població castellonenca què és l’Agenda 2030 de l’ONU i quin és el paper que
hem de posar en pràctica com a ciutadans i ciutadanes, com a agents clau en la promoció i consecució de
les metes que es plantegen a la mateixa.
Els ODS aspiren a esborrar del mapa la pobresa extrema i fer del món un lloc més equitatiu per a 2030. Es
pretén fer realitat els drets humans de totes les persones i aconseguir la igualtat entre els gèneres i
l’apoderament de totes les dones i xiquetes.
Per a aconseguir sensibilitzar a la població castellonenca sobre què són els ODS i de la importància de la
seua participació per a aconseguir-los, es realitzaran les següents accions en els 6 municipis que participen
en el projecte:
- Realització d'una campanya de sensibilització per a donar a conèixer què i quins són els ODS, fent
un esment especial a l’ODS 12. Aquesta campanya inclourà entre altres accions: la realització d'una
exposició, la difusió d'un material de sensibilització, la realització d'actes de presentació de l’exposició i la
realització d'accions de sensibilització. També està previst crear una estratègia comunicativa tant de la
campanya com del projecte, per a donar a conèixer a la població de la Comunitat Valenciana els ODS.
- Realització d’activitats didàctiques sobre consum responsable. Es realitzaran tallers en centres
educatius d’educació primària i secundària, escoles per adults i/o col·lectius i associacions dels municipis
participants, per tal de sensibilitzar a la població sobre la situació del planeta i oferir alternatives.
- Realització d’activitats lúdiques i de sensibilització dirigides als més menuts amb l’objectiu de
familiaritzar al públic amb el concepte de sostenibilitat i els ODS, aprofundint en l’ODS 12, per tal de
generar una experiència artística compartida i potenciar la seua pràctica en família.
- Realització d’una acció formativa sobre els ODS, destinada principalment a:





Representants públics (Alcaldes/ses, Regidors/es).
Tècnics/ques municipals.
Representants i membres d’ONGD, i d’entitats d'acció social.
Públic en general.
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ACTIVITATS PREVISTES
A.1. Realització de una campanya de sensibilització.
Des del Fons Valencià es llançarà una campanya de sensibilització amb l'objectiu de donar a conèixer què
són els ODS, incidint en l’ODS12: Producció i consum sostenibles.
La campanya inclourà la realització de les següents accions:





Difusió d'un dossier informatiu sobre les accions de la campanya.
Difusió d'un material de sensibilització de la campanya.
Exposició “In/Sostenible. Un camí cap a la sostenibilitat”, vinculada als ODS, aprofundint en l’ODS
12: Producció i consum sostenibles.
Realització d’actes inaugurals de la campanya en cada municipi participant.

A.2. Realització de tallers didàctics.
Des del Fons es realitzarà el taller: “Sóc conscient de quin consum faig” en centres educatius d’educació
primària i secundària, escoles d’adults i/o col·lectius específics com associacions, centres de majors,
universitats populars, etc. L’objectiu del taller es donar a conèixer els ODS, sensibilitzar sobre la situació
del planeta i oferir alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles.
És una activitat complementària a l’exposició, amb caràcter didàctic i participatiu, per tant, es celebrarà al
mateix lloc on estiga exposada la mostra.
A.3. Realització d’activitats lúdiques i de sensibilització.
Es realitzarà un contacontes teatralitzat, “Vamos a buscar un tesoro”,per sensibilitzar i conscienciar al públic
infantil i familiar sobre la necessitat i urgència de canviar el nostres hàbits i la forma de consum per no
acabar amb el planeta. Serà una activitat oberta i es realitzarà en algun espai municipal: plaça, parc,
biblioteca, teatre, casa de cultura, centre de la joventut, etc.
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A.4. Realització d’una activitat formativa.
Es realitzarà una jornada formativa a la ciutat de Castelló dirigida a representants públics (alcaldes,
alcaldesses, regidors, regidores), tècnics i tècniques dels municipis, representants i membres d’ONGD i
altres entitats dels municipis de la província, membres i no membres del Fons. Els objectius de la jornada
són:
 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.
 Territorialitzar els ODS a nivell dels municipis de la província de Castelló, exposant experiències
posades en marxa amb èxit al llarg del territori valencià.
 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.5. Difusió de material pedagògic i de sensibilització.
El Fons ha elaborat diferents materials per tal d’acostar els ODS a la població del conjunt de la Comunitat
Valenciana. Els materials estan elaborats en valencià i, a més de fer-los impresos, també se situaran en una
web amb un landing bàsic amb informació de la campanya i elements de contacte i descàrrega, afavorint la
seua accessibilitat a la població.
Hi ha tres tipus de material disponible:
 Material genèric sobre els ODS i específic sobre l’ODS 12: Còmic “El poble minvant”. Aquest material
va dirigit a la població en general, específicament als joves, a través de la tècnica del còmic per fer més
atractiva la informació.
 Material didàctic sobre els ODS: Quaderns “El meu món, el meu consum I i II”. Dos quaderns pedagògics
per al professorat de primària i secundària, amb diferents jocs i activitats adaptades a les diferents edats,
acompanyats de dos quaderns complementaris per a l’alumnat.
 Material didàctic sobre els ODS: Quadern “El poble minvant”, per al professorat de Batxillerat
 Materials gràfics sobre els ODS. A més del material escrit, tant genèric com específic sobre els ODS,
s’han creat sis espots animats i un pòster per a l’alumnat com un altra eina per a acostar els ODS a la
població.
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ASSOCIATS AMB EL PROJECTE
L’execució del projecte es relaciona amb els següents ODS:







ODS 4: Educació de qualitat.
ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles.
ODS 12: Producció i consum responsables.
ODS 13: Acció pel clima.
ODS 17: Aliances per a assolir els objectius.
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POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Població dels 6 municipis de la província de Castelló.
Col·lectius participants:
• Població en general.
• Alumnat i professorat de centres educatius.
• Alcaldes/sses, regidors/res, tècnics/ques municipals.
• Membres de col·lectius, associacions i ONG de la província de Castelló.
TERMINI D’EXECUCIÓ
9 mesos, de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Fons Valencià per la Solidaritat.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITATS FINANÇADORES

APORTACIÓ

%

Diputació de Castelló

15.000,00 €

79,9%

Fons Valencià per la Solidaritat

3.768,95 €

20,1%

18.768,95 €

100 %

TOTAL PROJECTE

41 DE 53

PROJECTE Nº 234/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
Sensibilització Socis.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al desenvolupament, sensibilització, comunicació i relacions institucionals.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Comunitat Valenciana.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
 Enfortir l'entitat mitjançant un treball de sensibilització i informació sobre els avantatges de ser
ajuntament o mancomunitat membre del Fons Valencià per la Solidaritat.
 Garantir la sostenibilitat econòmica de l'entitat mitjançant el cobrament de les aportacions dels socis i la
consecució de convenis o acords de col·laboració amb altres institucions o entitats de la cooperació
espanyola, valenciana o internacional.
 Fomentar la reflexió crítica del personal municipal sobre les causes de les desigualtats mundials i la relació
d'interdependència entre les societats, i promoure en la societat dels municipis valencians valors que
provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels països del
Sud.
 Contribuir, des dels municipis, a l'impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada municipal des
de la participació social.
 Presentar el Fons Valencià com un instrument de treball propi del municipalisme valencià, i útil per a
contribuir al desenvolupament dels països del Sud així com per a sensibilitzar la societat valenciana, des
de l'àmbit local, de les problemàtiques causades per les desigualtats i la intolerància.
 Donar a conèixer i sensibilitzar a la societat valenciana sobre la realitat social i laboral, així com les
condicions de vida de les dones en els països del Sud, i especialment entre els col·lectius de dones,
personal docent i professorat i alumnat dels centres educatius dels municipis socis del Fons Valencià.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El Fons Valencià per la Solidaritat és l'única entitat que treballa la cooperació al desenvolupament en l'àmbit
local a la Comunitat Valenciana directament amb els municipis i les seues poblacions, la qual cosa suposa la
implicació directa dels nostres socis en totes les fases dels programes en marxa.
L'entitat associa actualment a 113 ajuntaments i 9 mancomunitats de municipis, amb un total de 2.327.714
habitants, la qual cosa suposa quasi el 50% de la població total de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu
d'obtenir rendiment dels esforços de les entitats locals en matèria de cooperació internacional al
desenvolupament, educació al desenvolupament, sensibilització i atenció en emergències i acció
humanitària, en línia amb els principis de la Declaració de París, els Plans Directors dels principals donants
tan nacionals com a internacionals i els ODS.
Amb aquest programa, es pretén fer arribar als municipis membres informació sobre la realitat dels països
del Sud, les causes d'aquesta situació, la complexitat de les relacions Nord–Sud i al mateix temps donar a
conèixer i participar directament en els projectes de cooperació que desenvolupa el Fons.
La maduresa del treball implica necessàriament una major incidència en els municipis, així com una major
coordinació i diàleg interinstitucional entre les entitats representatives de l'àmbit local tant socis com no
socis, i les tres diputacions valencianes, així com amb la Generalitat Valenciana. I en aquest sentit,
conscients que la visibilitat de la coordinació entre les entitats municipals actua també a favor de la
incidència del projecte. Es tracta per tant d'aplicar a aquest projecte les sinèrgies de les entitats amb les
quals el Fons Valencià té convenis de col·laboració i relació de treball, i presentar als municipis valencians,
especialment als socis de l'entitat, un programa holístic d'educació al desenvolupament en el qual participen
les entitats representatives de l'àmbit local de la Comunitat Valenciana, i que vol ser una eina per a la
sensibilització de totes les entitats implicades.
Algunes de les activitats a desenvolupar van encaminades a la formació del personal tècnic i dels càrrecs
municipals electes, responsables dels programes de cooperació al desenvolupament.
L'activitat comunicativa és molt important per a l'entitat, i està contemplada en el treball del projecte: el
web, el Facebook, el Twitter, la memòria anual, les publicacions específiques sobre projectes, els mitjans
de comunicació, un gran esforç que fem per a traslladar a l'opinió pública, a la ciutadania, als socis, a les
xarxes socials, l'activitat, projectes i iniciatives que estem impulsant.
ACTIVITATS PREVISTES
1. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ.
Participació en fires solidàries i de voluntariat.
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El Fons Valencià participa en fires solidàries i de voluntariat que organitzen els municipis socis.
La participació en aquest tipus d'activitats és important ja que possibilita al Fons Valencià l'oportunitat per a
donar a conèixer el seu treball i visibilitzar els projectes i activitats que realitza.
A més aquest tipus d'activitat ens permet seguir treballant amb els nostres objectius de promoure una
ciutadania global generadora d’una cultura de la Solidaritat, a través de tallers i activitats didàctiques.
2. ACTIVITATS FORMATIVES.
La participació en conferències i cursos permet difondre l’activitat del Fons i, de manera 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.
Jornada “Construir el futur que volem: Educació per al desenvolupament sostenible”.
Jornada organitzada per la Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, el
Fons Valencià per la Solidaritat i el Cefire Territorial de Xàtiva que es celebrarà a Xàtiva el 5 de febrer de
2020. Està dirigida al professorat d’educació infantil, primària, secundària i formació per adults, així com
per a representants polítics, tècnics i tècniques municipals i públic en general i comptarà amb les ponències
de Federico Buyolo, Director Adjunt del Gabinet de la Ministra d’Educació del Govern d’Espanya, i Miquel
Ruíz, President de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).
Curs de formació “Educació 2030: Recursos educatius per al desenvolupament sostenible”.
Curs de formació permanent per al professorat organitzat per la Direcció General de Cooperació
Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, el Fons Valencià per la Solidaritat i el Servei
de Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d’Educació, que es realitzarà al Cefire Territorial
de Xàtiva del 10 de febrer al 9 de març de 2020. Es tracta d’un curs semipresencial, de 30 hores de
durada, que consta d’una part online i tres sessions presencials.
L’objectiu del curs és doble:
• D'una banda, donar a conèixer entre els participants l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible i traslladar el potencial didàctic dels ODS per a desenvolupar en
l'alumnat/professorat/comunitat educativa les actituds, els valors, les competències i els coneixements
per a contribuir pro activament a l'assoliment de societats més igualitàries, inclusives i sostenibles.
• En segon lloc, proveir als participants dels recursos i eines metodològiques que faciliten el
desenvolupament de pràctiques i projectes educatius en l'aula/centre per a aconseguir l'objectiu
anterior, i motivar-los a la seua implementació des d'un enfocament col·laboratiu.
El curs estarà obert també per a regidors/es i tècnics/ques municipals de les àrees d’educació, joventut,
serveis socials i cooperació.
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3. PROGRAMA IN/SOSTENIBLE.
Una vegada finalitzat el projecte cofinançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, In/Sostenible continua el seu recorregut com una potent eina de sensibilització,
centrada de manera principal en l’àmbit de l’educació formal i no formal dels municipis socis de l’entitat.
D’esta manera, les activitats previstes per a 2020 són les següents:
 Difusió en els municipis i centres educatius dels materials pedagògics i de sensibilització elaborats
(quaderns pedagògics, pòster, còmic i espots).
 Realització d’un protocol per tal de desenvolupar el treball als centres i realitzar la resta d’activitats
del programa als municipis interessats (exposició, taller didàctic i conta contes).
 Elaboració de nou material pedagògic que complemente el realitzat a la primera fase:
- Dos quaderns per a l’alumnat de primària i secundària, “El meu món, el meu consum I i II”.
- Un quadern pedagògic per al professorat de batxillerat, “El poble minvant”.
4. CAMPANYA DIVULGATIVA DEL FONS VALENCIÀ.
Els diferents objectius que engloben aquesta campanya de comunicació de l’activitat del Fons són:
• Conscienciar als municipis ja socis.
• Sensibilitzar als municipis no socis.
• Fomentar les aliances, la cooperació i el treball en xarxa, tant amb les entitats locals, com amb
associacions i xarxes relacionades amb el treball que exerceix el Fons Valencià.
Per tal d’assolir aquestos objectius es posaran en marxa les següents accions:
Aportació d’informació a les entitats locals i societat en general, al voltant de l’activitat del
Fons, com a eina comunicativa, de transparència i d’atracció i consolidació cap a les relacions
amb entitats locals.
- Impressió i enviament de la memòria anual de l’exercici 2019 de l'entitat.
- Participació en la Ponència Tècnica del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament en
matèria d’Educació per a la Ciutadania Global.
- Reunions tècniques amb ajuntaments socis i no socis del Fons per tal de presentar els diferents
materials divulgatius i el treball de l’entitat.
- Comunicació de l’activitat del Fons per fomentar una consolidació amb les entitats locals sòcies i per
obrir l’interès d’aquelles que no ho són.
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-

Elaboració d’un Pla de Comunicació del Fons que optimitze la transmissió d’informació als diferents
grups d’interès de l’associació.
Adaptació i consolidació dels diferents espais de comunicació propis del Fons.
- Creació d’una nova pàgina web del Fons, integrant les webs d’Especialista Municipal Voluntari/a i
In/Sostenible per facilitar l’accés i la visibilització d’aquestes.
- Actualització constant dels continguts a la pàgina web del Fons i dels espais webs dels projectes
d’Especialista Municipal Voluntari/a i In/Sostenible com a finestra de l'entitat a la xarxa; un instrument
clau per a la difusió de la nostra associació, dels seus objectius i la seua activitat, i que permet arribar a
tots els llocs (amb la col·laboració d’altres espais digitals), a més de reduir costos en despeses
d'enviaments i impressió.
- Dinamització i creixement a les xarxes socials Facebook i Twitter com a espai social digital per
mostrar l’activitat del Fons pel motiu de què a ací estan presents la majoria dels grups d’interès de
l’entitat (entitats locals sòcies, persones interlocutores, contraparts, ONGDS, Administracions
Públiques, regidors/es, societat, etc.).
- Estudi d’inserció de nous canals de comunicació, com ara el WhatsApp.
Optimitzar la relació amb els mitjans de comunicació.
- Augmentar vincles i contactes amb els mitjans de comunicació.
- Elaboració de notes de premsa (territorialitzades, si escau) que s'envien als mitjans de comunicació de
la Comunitat Valenciana per a donar a conèixer a la ciutadania el treball i l'activitat del Fons (projectes,
campanyes de sensibilització, activitats institucionals, juntes i assemblees de l'entitat...).
- Seguiment de la premsa escrita i online, que es fa des de l'oficina per a estar informats sobre l'actualitat
municipal valenciana, i sobre els temes vinculats amb la cooperació internacional al desenvolupament.
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ASSOCIATS AMB EL PROJECTE
L’execució del projecte es relaciona amb els següents ODS:
 ODS 4: Educació de qualitat.
 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles.
 ODS 12: Producció i consum responsables.
 ODS 17: Aliances per a assolir els objectius.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
La població dels municipis socis i de les mancomunitats sòcies.
• Directa: la població dels municipis socis del Fons, que representen quasi el 50%del total de població
de la Comunitat Valenciana.
• Indirecta: els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana d'ajuntaments no socis del Fons
Valencià per la Solidaritat (4.934.032 persones).
TERMINI D’EXECUCIÓ
12 mesos, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.
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ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Fons Valencià per la Solidaritat.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

Fons Valencià per la Solidaritat

53.926,93 €

100 %

TOTAL PROJECTE

53.926,93 €

100 %

PROJECTE Nº 235/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“Enfortiment Institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori
mancomunat”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Cooperació descentralitzada municipalista, enfortiment institucional i turisme sostenible.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Mancomunidad del Pueblo Cañari (Suscal, El Tambo, Biblián i Cañar), Equador.
ODS VINCULATS
ODS 1 Fi de la pobresa.
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ODS 10 Reducció de les desigualtats.
ALINEACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Eix 3: Prosperitat.
Estratègia 3.1: Dret al Desenvolupament.
Objectiu operatiu 3.1.2: Promoure la economia social per a permetre el desenvolupament dels pobles.
SECTOR CAD AECID
1511200 Descentralització i suport a governs regionals i locals.
1515000 La participació democràtica i la societat civil.
3321000 Política turística.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Contribuir a l'enfortiment institucional que afavorisca una millor gestió turística i la reactivació econòmica
de les famílies del territori mancomunat.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
Promoure processos de capacitació a autoritats, directors departamentals i tècnics dels GADs Municipals.
Generar coneixements de bio-seguretat en les i els emprenedors turístics que van garantir la seguretat i el
benestar en les i els visitants.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El present projecte busca consolidar el nou Directori de la mancomunitat, per a enfortir l'eix de turisme
que depèn directament d'aquesta. Aquests processos de consolidació passen també per accions de
capacitació i sensibilització per a pal·liar els efectes adversos de la pandèmia del COVID19 que han afectat
els proveïdors turístics locals. L'objectiu prioritari és la posada en valor dels productes turístics i el
patrimoni natural i cultural en col·laboració amb els diferents actors del sector públic, privat, comunitari i
associatiu; la qual cosa incidirà directament en la millora de la qualitat de vida de la població local, amb la
dinamització d'una economia solidària, la revitalització del patrimoni natural i cultural, i el treball organitzat i
coordinat dins de la mancomunitat a través de millorar els processos de construcció de relacions amb el
mitjà social, polític i econòmic en el qual actuen les autoritats locals.
Es planteja també una estratègia de socialització i inter-aprenentatge, partint de la revisió documental del
pla de dinamització turística i assistència tècnica d'experts voluntaris del Fons València (2013-2019) per a
establir la situació actual, identificar fortaleses, febleses i oportunitats amb la finalitat de prendre decisions
encertades que permeten establir responsabilitats i obligacions d'autoritats i altres actors entorn de
l'activitat turística.
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ACTIVITATS PREVISTES
 Socialització del pla de dinamització turística i els documents produïts per experts voluntaris de Fons
València per la Solidaritat.
 Intercanvi d'experiències sobre la creació i desenvolupament de les mancomunitats i el turisme a la
Comunitat Valenciana.
 Capacitació en coordinació amb la universitat de Cuenca, Facultat d'Hospitalitat, Escola de gastronomia
a les/els emprenedors turístics del territori mancomunat, en els següents mòduls:
- Protocols de Maneig d'aliment i begudes en la indústria alimentària durant i post COVID-19.
- Qualitat aplicada als productes amb mesures sanitàries i motivació de negocis en temps de crisis.
- Estratègies de màrqueting per a la reactivació turística:
 Inglés bàsic.
 Bioseguretat i bones pràctiques de manufactura en elaboracions gastronòmiques.
 Elaboració de material promocional d'àudio i espots de vídeo per a la difusió dels atractius i serveis
turístics del territori mancomunat amb els protocols de bioseguretat implementats.
 Campanyes de promoció i difusió a través de: aplicació mòbil, pàgina web i xarxes socials.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Beneficiaris directes:120 persones (emprenedors turístics, autoritats i actors socials que participen i es
beneficien directament de les accions del projecte).
Beneficiaris indirectes:500 persones dedicades a les activitats turístiques i que en alguna mesura es
beneficien de les activitats del projecte.
TERMINI D’EXECUCIÓ
8 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
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Mancomunidad del Pueblo Cañari.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

Fons Valencià per la Solidaritat

35.948,64 €

49,77

Mancomunidad del Pueblo Cañari

27.416,75 €

37,95

Altres entitats (MITUR, INPC, Ministeris de Cultura i
Ambient, Universidad Hospitalidad Cuenca,
EmpresariosTurísticos)

8.873,95 €

12.28

72.239,34 €

100 %

TOTAL PROJECTE

%

PROJECTE Nº 236/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“JOVENTUT CHIQUITANA i GUARAYA: AGENTS MUNICIPALS DE CANVI”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Cooperació descentralitzada municipalista, enfortiment institucional i joventut.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Departament de Santa Cruz de la Sierra, municipis de: San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San
José de Chiquitos, Roboré, Ascensión de Guarayos iUrubichá, Bolívia.
ODS VINCULATS
ODS 1 Fi de la pobresa.
ODS 10 Reducció de les desigualtats.
ALINEACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Eix 2: Persones.
Estratègia 2.3: Drets de la infantesa.
Objectiu operatiu 2.3.1: Garantir els drets de la infància, en els seus quatre àmbits fonamentals de
supervivència, desenvolupament, protecció i participació, des d'un enfocament d'equitat.
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SECTOR CAD AECID
1511200 Descentralització i suport a governs regionals i locals.
1515000 La participació democràtica i la societat civil.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils “chiquitanos” i “guarayos” per a la seua
participació com a actors socials.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
Plataformes Juvenils de 4 municipis “chiquitanos” (Sant Ignasi, San Miguel, San José i Roboré) i 2 municipis
“guarayos” (Ascensión i Urubichá) s'assumeixen com a agents de canvi, en accions de mobilització i
incidència a nivell local, departamental, nacional i internacional.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte es desenvoluparà en 9 mesos a partir del mes de juliol de 2020 a març de 2021 i pretén:
- Suportar a les Plataformes Juvenils dels 6 municipis perquè es mobilitzen i implementen la seua agenda
política, econòmica, social i cultural.
- Donar suport al funcionament del nivell operatiu de les instàncies de participació política per a la joventut
(Plataformes Juvenils, Consells Municipals de la Joventut i Oficines Municipals de la Joventut) creades a
través de les seues lleis municipals de la joventut.
- Que les Plataformes Juvenils compten amb les competències bàsiques per a afrontar situacions
d'emergència en els seus municipis (com a emergències ambientals i sanitàries com la pandèmia del
COVID-19).
- Propiciar mecanismes d'intercanvi i coordinació a través de la instauració de xarxes a nivell de la joventut
“chiquitana”, del departament de Santa Cruz, a nivell nacional i internacional en forma conjunta amb els
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consells juvenils de València amb els qui es poden crear vincles d'intercanvi amb aprenentatges mutus que
puguen enfortir als consells juvenils municipals.
ACTIVITATS PREVISTES
 6 reunions (una en cada municipi) de socialització del projecte amb la plataforma juvenils, tècnics
d'institucions i governs municipals.
 6 tallers actualització agendes juvenils i elaboració esborrany de Pla Estratègic Juvenil Municipal i pla
anual operatiu 2021.
 12 reunions amb governs municipals presentació, anàlisi de documentació per a consolidació de
consells juvenils i oficines municipals juvenils.
 6 Assemblees Plataformes Juvenils p/elecció i designació Consells Juvenils Municipals.
 6 tallers d'un dia amb suport de dos tècnics (institucional i municipal) sobre informació sobre el
Covid-19 metodologies, tècniques i eines de mitigació.
 12 reunions d'organització i coordinació del suport a l'emergència amb plataforma juvenils, tècnics
d'institucions i governs municipals.
 6 tallers de 2 dies amb suport de tècnics municipals de València per a aprendre els aspectes
conceptuals, tècnics i operatius sobre el maneig d'una xarxa juvenil virtual.
 Tallers d’intercanvis entre Plataformes juvenils i altres organitzacions juvenils a nivell dels municipis
“chiquitanos” i “guarayos”, departamentals, nacional i internacional.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
POBLACIOPARTICIPANT EN EL PROJECTE
San
San
San Ignacio
Roboré Urubichá
Miguel
José
Directa
E.T. J.
Directa
Plataforma Juvenil
Indirecta
15-25 anys

Ascensión

TOTAL

20

20

20

20

20

20

120

100

100

100

100

100

100

600

9.664

2.107

3.008

2.407

1.247

3.849

22.282

TERMINI D’EXECUCIÓ
8 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
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Proceso Servicios Educativos ONGD.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

Fons Valencià per la Solidaritat

%

46.808,16 €

78,98

6.000 €

10,11

Proceso Servicios Educativos ONGD

500 €

Gobiernos Municipales

0,8

Plataformas Juveniles

6.000 €

10,11

TOTAL PROJECTE

59.308,16 €

100 %

PROJECTE Nº 238/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“CREANT CERCLES D'APRENENTATGE AMB DONES LÍDERS DES DE L'APODERAMENT
DE REPRESENTANTS POLÍTIQUES”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Cooperació municipalista descentralitzada. Cooperació tècnica i gènere.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Sucre, Departament de Chuquisaca, Bolívia i Comunitat Valenciana.
ODS VINCULATS
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ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides.
ALINEACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Eix 2: Persones.
Estratègia 2.2: Drets de les dones.
Objectiu operatiu 2.2.2: Promoure l'accés i la participació equitativa i els drets de les dones en tots els
àmbits del desenvolupament humà.
Eix núm. 4: Pau.
Estratègia núm. 4.1: Dret a la participació i a la governança democràtica.
Objectiu Operatiu núm. 4.1.2: Donar suport a la generació de capacitats del personal polític i tècnic de les
institucions democràtiques descentralitzades.
SECTOR CAD AECID
15150 Participació democràtica i societat civil.
15170 Organitzacions i institucions de la igualtat de la dona.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Creada una xarxa internacional de dones líders dels països de: Bolívia, El Salvador, Equador i Espanya
(Comunitat Valenciana).
OBJECTIU ESPECÍFICDEL PROJECTE
Elaborada una agenda política de les dones de l'Equador, Bolívia, El Salvador i Espanya, consensuada i
legitimada per la promoció del dret a la participació política.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte de cooperació tècnica promou “Cercles d'aprenentatge de dones líders”, amb la participació de
representants polítiques de diferents països de Centre i Sud Amèrica (El Salvador, l'Equador i Bolívia) i amb
la Comunitat Valenciana, a través de l'enfortiment de capacitats de representants polítiques i líders
d'organitzacions socials, l'enfortiment a la gestió interna d'organitzacions socials i l'establiment d'aliances
estratègiques per a posar en el debat públic la realitat de l'exercici del dret a la participació política de les
dones i l'intercanvi d'experiències sobre les bones pràctiques i l'anàlisi de la realitat de la participació política
de les dones en cada context geopolític. El resultat previst és la proposta d'una agenda política comuna,
com a estratègia que permeta la creació d’una xarxa permanent entre les participants.
ACTIVITATS PREVISTES
 Processos de formació política (tallers i capacitacions).
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 Producció i difusió de productes comunicacionals per a sensibilitzar i informar sobre els efectes del
COVID-19 en les dones, a través de Trobada Transmèdia.
 Assistència tècnica i acompanyament al funcionament orgànic i de gestió de dues organitzacions
socials de dones.
 Un esdeveniment d'elaboració de l'agenda política de les dones de Chuquisaca amb la participació de
40 dones líders d'organitzacions socials i representants polítiques.
 Taller d'1 un dia, durant 8 hores (una representant de 29 municipis rurals de Chuquisaca i 11 del
municipi de Sucre).
 Edició i publicació escrita i difusió per diversos mitjans digitals de l'agenda política de les dones del
departament de Chuquisaca.
 Organització i realització de la Trobada Internacional de Dones en Acció Política, representants
polítiques dels 4 països participants, realitzat a Sucre Bolívia, durant dos dies.
 Edició i publicació de l'agenda política consensuada en la Trobada Internacional de Dones en Acció
Política, per diferents mitjans:
 Organització de la passantia de 6 representants polítiques d'El Salvador, l'Equador i València-Espanya,
perquè intercanvien trajectòries i experiències amb diferents sectors i mitjans de comunicació, durant
2 dies, post Trobada a Sucre-Bolívia.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes: 146 dones líders i dones d'organitzacions socials:
• 50 dones líders dirigents de les organitzacions socials de dones: Federación Única de Mujeres
Trabajadoras de Pueblos Originarios Chuquisaca-Bartolina Cisa i Federación de Mujeres Juana
Azurduy de Padilla.
• 29 líders d'organitzacions socials dels municipis de Chuquisaca-Bolívia.
• 7 representants polítiques a nivell internacional (l’Equador, El Salvador i València-Espanya).
• 9 representants polítiques de Bolívia, una per departament.
• 9 líders d'organitzacions socials, una per departament de Bolívia.
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• 29 representants polítiques dels 9 departaments de Chuquisaca.
• 9 líders d'organitzacions socials del municipi de Sucre.
• 6 representants d'institucions que treballen en la temàtica.
Beneficiaris Indirectes:
• Al voltant de 1000 persones.
Entorn social de les dones representants polítiques i bases d'organitzacions socials de dones.
TERMINI D’EXECUCIÓ
12 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Centro Juana Azurduy.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

Fons Valencià per la Solidaritat

27.000 €

14,40 %

Direcció General de Cooperació Internacional de la GVA

150.000 €

80 %

Centro Juana Azurduy

10.500 €

5,60 %

TOTAL PROJECTE

187.500 €

100 %

PROJECTE Nº 239/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“APODERAMENT DE LES ARTESANES COOPERATIVISTES BIBILAK”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Cooperació descentralitzada municipalista. Gènere i empreniments socials.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Govern Autònom Descentralitzat Municipal de Biblián, Equador.
ODS VINCULATS
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ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic.
ALINEACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Eix 2: Persones.
Estratègia 2.2: Drets de les dones.
Objectiu Operatiu 2.2.1: Afavorir l'apoderament de la dona en tots els camps i el seu accés a tots els
recursos.
Eix 3: Prosperitat.
Estratègia 3.1: Dret al Desenvolupament.
Objectiu Operatiu 3.1.4: Enfortir les capacitats productives a fi de fomentar la creació d'ocupació decent i
l'emprenedoria.
SECTOR CAD AECID
15170 Organitzacions i institucions d’igualtat de les dones.
25010 Serveis i institucions de suport als empreniments.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Apoderar les artesanes mitjançant l'enfortiment de les seues capacitats tècniques i socials.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
• Implementar un procés d'enfortiment empresarial.
• Millorar les tècniques artesanals i soci organitzatives de les artesanes.
• Incrementar el volum de venda i la cartera de clients nacionals i internacionals.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte pretén ancorar-se al Pla de Reactivació Econòmica de Biblián després de la pandèmia deguda al
COVID-19, sense trencar la línia de gestió que es venia implementant amb el Fons Valencià per la

49 DE 53

Solidaritat, les artesanes i el GAD Municipal de Biblián. L’objectiu principal és el de contribuir al procés de
millora de la qualitat de vida de les sòcies de la cooperativa; el col·lectiu meta són 80 artesans i artesanes
de l'art de la “Paja Toquilla” i els seus familiars el que suposa un total d'unes 320 persones, que es troben
en procés de superació personal, apoderament, inclusió i millora socioeconòmica.
El projecte pretén implementar, consolidar i complementar la cadena de producció, processament i
comercialització de les artesanies; per a tal efecte es prioritzarà la inducció, capacitació i desenvolupament
de capacitats vinculats als nous canvis i normatives de seguretat que exigeix les entitats locals i nacionals per
a garantir mesures de seguretat que permeten l'adequat treball artesanal. Els reptes que hem d'afrontar són
la implementació d'activitats per a posicionar el producte en un mercat i economia tan afectada, així com la
immersió en les noves dinàmiques de promoció i mercadeig sense perdre de vista que el projecte té el
propòsit d'enfortir l'apoderament com a emprenedores autònomes i en segon llocassumir models de gestió
amb sostenibilitat i eficiència.
ACTIVITATS PREVISTES











Taller de capacitació en tenyit de “Paja Toquilla”.
Taller d'acabat d'artesanies (bosses, bijuteria, cistelleria, etc).
Taller de màrqueting i comerç virtual.
Capacitació en Anglès Bàsic Qualificació Artesanal.
Capacitació en apoderament i gènere.
Capacitació en comerç exterior - mòdul 1-2.
Campanya de difusió virtual de productes
Esdeveniment Nacional d'Artesans de Paja Toquilla
Creació Plataforma virtual de vendes on-line i maneig comptable, financer i exhibició.

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes: 80 artesanes
Beneficiaris Indirectes: 320 beneficiaris indirectes.
TERMINI D’EXECUCIÓ
8 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
GAD Municipal de Biblián.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA
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Fons Valencià per la Solidaritat

APORTACIÓ
40.158,16 €

%
58

GAD Biblián

25.500 €

36,81

Cooperativa BIBILAK

3.600 €

5,19

TOTAL PROJECTE

69.258,16 €

100 %

PROJECTE Nº 240.1/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“COVID19 I LLUITA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Acció humanitària i intervencions d’emergència.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Gads Municipals de Rumiñahui i Otavalo, Equador.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Millorada la atenció a víctimes de violència de gènere durant la pandèmia COVID-19.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
Dones víctimes de violència reben assistència en els municipis de Rumiñahui i Otavalo.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Els Municipis de Rumiñahui i Otavalo, són els nostres associats amb els qui treballem per a enfortir les
seues capacitats de formular i implementar polítiques públiques per a la igualtat contra la violència
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intrafamiliar i de gènere. El treball en aquests Municipis continua malgrat l'emergència deguda a la
pandèmia del COVID-19. Les presents intervencions d’acció humanitària pretenen brindar assessoria per a
la implementació de polítiques de suport a les dones i famílies durant l'emergència. Des de l'inici de la
quarantena que s’ha declarat a l’Equador, CEPAM està treballant amb els dos municipis, amb la difusió de
missatges educatius i de prevenció en temes de seguretat integral, que inclou aspectes sanitaris i prevenció
de violència masclista.
ACTIVITATS PREVISTES



Assistència telefònica i virtual per a dones víctimes de violència.
Entrega de equips EPI per al personal dels municipis per a permetre l’atenció presencial de dones
víctimes de violència amb el compliment de les mesures de seguretat i higiene.

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
El personal municipal dels GADs de Rumiñahui i Otavalo i les dones víctimes de violència dels dos
municipis.
TERMINI D’EXECUCIÓ
3 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Centro para la Participación y Acción Política de la Mujer (CEPAM).
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

Fons Valencià per la Solidaritat

4.000 €

100 %

TOTAL PROJECTE

4.000 €

100 %

PROJECTE Nº 240.2/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“JOVES INDÌGENS CONTRA EL COVID-19”.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Acció humanitària i intervencions d’emergència.
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ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Municipis de San José de Chiquitos, Roboré, San Ignacio i San Miguel de Velasco en la zona Chiquitana;
Ascensión y Urubichá en la zona Guaraya, departament de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Implementades mesures d’informació i protecció enfront de la pandèmia COVID-19.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
Creada una campanya comunicacional d’informació sobre els riscs del COVID-19 i les mesures de
protecció i higiene.
Creades i distribuïdes mascaretes a la població en risc dels 6 municipis.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Els joves de les plataformes municipals senten la necessitat d’ajudar i col·laborar com a col·lectiu per al bé
comú dels seus municipis. La intervenció d’emergència prevé dos línies d’intervenció: la primera és la
relativa a una campanya virtual de comunicació per tal d’informar i sensibilitzar a la població local sobre el
COVID-19 i les mesures de seguretat i protecció; i la segona consta de l’elaboració artesanal de mascaretes
per part de la joventut de les plataformes i la posterior distribució als col·lectius més desfavorits dels 6
municipis.
ACTIVITATS PREVISTES




Campanya comunicacional sobre la COVID-19.
Compra de EPIs per als grups juvenils.
Creació i entrega de mascaretes a la població vulnerables dels 6 municipis.

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Els 6 municipis beneficiaris del projecte.
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TERMINI D’EXECUCIÓ
3 mesos.
ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Proceso Servicios Educativos ONGD.
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

Fons Valencià per la Solidaritat

5.500 €

100 %

TOTAL PROJECTE

5.500 €

100 %

PROJECTE Nº 241/2020
TÍTOL DEL PROJECTE
“APODERAMENT DE LES DONES DE RUMIÑAHUI I OTAVALO”
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Cooperació descentralitzada municipalista. Gènere.
ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ
Gads municipals de Otavalo i Rumiñahui, Equador.
ODS VINCULATS
ODS 5: Igualtat de gènere.
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles.
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ALINEACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Eix 2: Persones.
Estratègia 2.2: Drets de les dones.
Objectiu Operatiu 2.2.3: Eliminar totes les formes de discriminació i violència contra les dones en els
àmbits públic i privat.
Eix 4: Pau.
Estratègia 4.1: Dret a la participació i governança democràtica.
Objectiu Operatiu 4.1.2: Donar suport a la generació de capacitats del personal polític i tècnic de les
institucions democràtiques descentralitzades.
Objectiu Operatiu 4.1.3: Promoure la governança democràtica i el poder local mitjançant institucions
eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
SECTOR CAD AECID
15170 Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones.
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Millorar les capacitats i accés de les dones a la tecnologia digital per a l’apoderament personal post
pandèmia COVID19.
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE
Capacitar a 100 dones, 50 per cada municipi, en l'ús de tecnologies bàsiques que els permeta accedir a
informació per a prevenció i atenció de violència masclista.
Capacitar a 100 dones, 50 per cada municipi, en educació financera, neteja i seguretat, maneig de
comandes i lliuraments que les oriente cap a la transformació digital per a millorar les seues
emprenedories.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte busca desenvolupar les capacitats de les dones en l'ús de la tecnologia i el coneixement de
diversos recursos existents a nivell institucional per a previndre i atendre la violència masclista i la
realització de diverses gestions i tràmits que estan disponibles en les institucions de l'Estat i del sector
privat després de la pandèmia de la COVID19. Aquesta és una oportunitat per a apoderar a les dones
perquè és un temps de canvi econòmic i social que exigeix noves capacitats i visions.
D'altra banda, considerant l'impacte econòmic de la pandèmia, en les famílies, on les dones compleixen un
rol central com a generadores d'ingressos, el projecte busca també donar suport al sosteniment de les
emprenedories de dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, estratègies de venda dels
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seus productes, neteja i seguretat. Per al cas de Otavalo, existeix ja una plataforma virtual «OTAVALO
PRODUEIX», on participen al voltant de 100 emprenedories, que promouen el comerç electrònic. El
projecte impulsarà la participació i capacitació de les emprenedores i donarà suport a la difusió dels seus
productes.
En el cas de Rumiñahui, també es suportarà a dones emprenedores vinculades al Consell de Protecció de
Drets, amb la finalitat de sostindre i promoure els seus xicotets negocis, donant suport a la difusió
d'empreniments i els seus productes.
Els Consells de Protecció de Drets dels dos Municipis seran enfortits, quan la seua gestió serà millor
coneguda per la ciutadania i especialment per les dones, i serà més ben articulada amb altres instàncies
municipals amb responsabilitats en temes de desenvolupament econòmic i social.
ACTIVITATS PREVISTES
 Capacitació en mòdul de prevenció i atenció de violència masclista a dos grups de 50 dones
emprenedores en cada municipi.
 Capacitació en mòduls de maneig de xicotets negocis, educació financera, neteja i seguretat de 50
dones emprenedores en cada municipi.
 Capacitació de 50 dones emprenedores en cada cantó en temes de prevenció i atenció de violència.
 Capacitació de 50 dones emprenedores en cada cantó en temes de negocis, educació financera, neteja i
seguretat.
 Sensibilització i informació a 30 persones de Juntes Parroquials d’Otavalo, perquè difonguen i motiven
la participació de dones en el projecte i faciliten la infraestructura per a la capacitació de dones en les
parròquies.
 Sensibilització i informació a 30 persones de Juntes Parroquials de Rumiñahui, perquè difonguen el
projecte i motiven la participació de dones en la capacitació.
 Conveni de cooperació amb Unitats educatives de Rumiñahui per a facilitar ús de locals i computadores
per a la capacitació.
 Una visita d'intercanvi entre Municipis/Consells de Protecció de Drets d’Otavalo i Rumiñahui.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes:
100 dones emprenedores, 50 per cada municipi, que accediran a noves tecnologies d'internet, que serviran
tant per al seu apoderament personal i defensa dels seus drets, com per a millorament de les seues
emprenedories, per a millor la seua economia.
Beneficiaris Indirectes: en el cas de Otavalo i Rumiñahui el projecte beneficiarà indirectament a les Juntes
Parroquials rurals on es concentra la població rural i indígena amb alts nivells de pobresa.
TERMINI D’EXECUCIÓ
9 mesos.
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ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE
Centro para la Participación y la Acción Política de la Mujer (CEPAM).
FINANÇAMENT DEL PROJECTE
ENTITAT FINANÇADORA

APORTACIÓ

%

31.123,16 €

55,02

CEPAM

8.400 €

14,86

GADs Otavalo i Rumiñahui

17.000 €

30,12

56.523,16 €

100 %

Fons Valencià per la Solidaritat

TOTAL PROJECTE
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Punt 6. Pressupost del Fons Valencià exercici 2020.

INGRESSOS
A) DE L'EXERCICI

MERITAT 2019

PREVIST 2020

21.500,00 €
120.000,00 €
0,00 €
0,00 €

430.000,00 €
195.000,00 €
0,00 €
0,00 €

SOCIS
SUBVENCIONS
A EMERGENCIES
INGRESSOS FINANCERS

141.500,00 €

625.000,00 €

ANTERIORS 2019

PREVIST 2020

SUB-TOTAL INGRESSOS 2019
B) D'EXCERCICIS ANTERIORS
SOCIS
SUBVENCIONS
A EMERGENCIES

SUB-TOTAL ANTERIORS
INGRESSOS PREVISTOS 2020

TOTAL PRESSUPOST
451.500,00 €
315.000,00 €
0,00 €
0,00 €

766.500,00 €
TOTAL PRESSUPOST

2.295,00 €
0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.295,00 €
0,00 €
1.000,00 €

3.295,00 €

0,00 €

3.295,00 €

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
Transferències a projectes
Personal. Sous i salaris
Personal. Seg.Social
Serveis professionals
Materials / Consum. / Subministraments
Comunicació
Viatges Desplaçaments (nacionals)
Viatges Desplaçaments (internacionals)
Allotjament i manutenció (nacional)
Allotjament i manutenció (internacional)
Gratificacions Ponents / Borses de viatge
Avaluacións finals
Assegurançes
Lloguer Local
Sensibilització i Difusió Projectes
Despeses indirectes
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GENERALS DE GESTIÓ
Personal. Sous i salaris
Personal. Seg.Social
Altres despeses socials (formació)
Serveis professionals
Material / Consum. / Subministraments
Comunicació i correus
Suministrament elèctric
Allotjament i manutenció (nacional)
Allotjament i manutenció (internacional)
Viatges Desplaçaments (nacionals)
Viatges Desplaçaments (internacionals)
Lloguer Local
Entitats Públiques
Despeses bancàries
Quota Confocos
Assegurances
Altres taxes
Conservació local, netetja, reparacions
SensibiliTzacio i difusio
Despeses extraordinaries

MERITAT 2019
235.572,67 €
169.595,00 €
9.289,89 €
3.526,47 €
6.129,39 €
1.978,20 €
1.100,00 €
-1.738,24 €
13.989,79 €
4.446,87 €
0,00 €
2.100,00 €
5.470,00 €
2.896,24 €
-2.547,83 €
11.336,89 €
8.000,00 €

MERITAT 2019
21.638,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.274,60 €
2.349,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.732,02 €
707,14 €
0,00 €
367,05 €
12.940,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
137,94 €
130,68 €

0,00 €

PREVIST 2020 TOTAL PRESSUPOST
459.938,40 €
695.511,07 €
259.541,10 €
77.403,87 €
28.741,22 €
43.707,14 €
8.804,00 €
2.673,59 €
3.762,78 €
15.460,00 €
2.385,80 €
6.800,00 €
3.183,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.475,00 €

PREVIST 2020 TOTAL PRESSUPOST
141.891,78 €
163.530,72 €
69.482,51 €
25.715,99 €
1.000,00 €
21.998,60 €
3.051,51 €
454,18 €
1.467,85 €
1.391,53 €
500,00 €
2.422,97 €
2.000,00 €
4.462,63 €
0,00 €
252,00 €
2.500,00 €
2.910,64 €
17,19 €
2.264,18 €
0,00 €
0,00 €

DESPESES PREVISTES 2020

* Totes l es xi fes en Euros .

69.482,51 €
25.715,99 €
1.000,00 €
25.273,20 €
5.400,57 €
454,18 €
1.467,85 €
1.391,53 €
2.232,02 €
3.130,11 €
2.000,00 €
4.829,68 €
12.940,45 €
252,00 €
2.500,00 €
2.910,64 €
17,19 €
2.402,12 €
130,68 €
0,00 €

859.041,79 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2020
PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2020

429.136,10 €
86.693,76 €
32.267,69 €
49.836,53 €
10.782,20 €
3.773,59 €
2.024,54 €
29.449,79 €
6.832,67 €
6.800,00 €
5.283,90 €
5.470,00 €
2.896,24 €
-2.547,83 €
11.336,89 €
15.475,00 €

36.851,90 €
5.000,00 €

