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Un any més, ha arribat el moment de donar a conéixer als 
ajuntaments i mancomunitats membres del Fons Valencià 
per la Solidaritat, a les institucions que col·laboren amb 
nosaltres, i a la societat valenciana en general, quin ha estat 
el treball desenvolupat per la nostra associació al llarg de 
l’exercici que hem tancat.

Des del Fons Valencià per la Solidaritat s’hem adaptat en 
aquest any en tots els sentits: en la nostra manera de 
relacionar-nos i treballar amb els nostres socis (ajunta-
ments i mancomunitats), a l’intern de l’entitat (Junta 
Executiva i equip tècnic) i en la relació i treball amb les 
nostres contraparts i amb les institucions col·laboradores.

Ha estat un any dur, però estem convençuts que en aquest 
període el Fons Valencià s’ha enfortit, ha crescut, ha 
reforçat les seues relacions, ha incrementat el seu treball 
amb les seues contraparts, i gràcies a tot açò hem 
contribuït en el difícil marc de la pandèmia a construir un 
món més just i solidari.

Per finalitzar sols em resta esperar que la memòria siga del 
vostre interés, i demanar-vos en nom de la Junta Executiva 
de l’entitat que, dins de les vostres possibilitats, ens ajudeu 
a difondre els seus continguts.

Vos oferim la memòria de l’entitat corresponent a l’exercici 
2020, document que té com a objectiu traslladar la informa-
ció sobre els diferents projectes de cooperació, educació 
per al desenvolupament i acció humanitària finançats i 
executats pel Fons Valencià en aquest període, així com 
també es reporta l’activitat institucional dels representants 
de l’entitat i la situació dels estats comptables correspo-
nents a l’any. Des de la Junta Executiva considerem la 
memòria no sols com un exercici de compilació de dades, 
sinó com un instrument de transparència i rendició de 
comptes.

L’any 2020 ha estat l’any de la pandèmia. La COVID-19 ha 
marcat una situació sense precedents, produint-se, a més 
a més, en el context de globalització més ampli de la 
història. La crisi sanitària que ha colpejat fortament a les 
societats i economies de tot el món ha posat de manifest la 
necessitat d’una cooperació forta i una solidaritat entre 
països que faça possible l’eixida a la pandèmia i a les 
conseqüències socials i econòmiques malferides per 
aquesta.
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• Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Adhesió aprovada en el Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el 13 d' octubre de 2020).

• Ajuntament de Benifairó de les Valls (Adhesió aprovada en el Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el 20 de juliol de 2020).

• Ajuntament de Bellús (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació en sessió 
ordinària celebrada el 29 de desembre de 2020).

• Ajuntament d’ Almenara (Adhesió aprovada en el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2020).

• Ajuntament de Parcent (Baixa aprovada en el Ple de la Corporació, en la sessió 
celebrada el 2 de juliol de 2020).

• Ajuntament de Senija (Baixa aprovada en el Ple de la Corporació, en la sessió 
celebrada el 31 de desembre de 2020).

ALTES DE NOUS SOCIS DURANT L'EXERCICI 2020

BAIXES SOCIS DURANT L'EXERCICI 2020

6

EQUIP TÈCNIC

Gerència Esteve Ordiñana Bataller

Administració M. Cristina Sancho Palanca

Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària Camilla Miraudo

Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global Natxo Peñarrocha Mateu

Comunicació Rafael Penades Pla

Junta Executiva LEGISLATURA  2019-2023 

Presidència Ajuntament de Vila-real Álvaro Escorihuela Claramonte

Vicepresidència Ajuntament de Canals Verónica Ferri Fayos

Secretaria Ajuntament de L'Olleria Ramón Vidal Soler

Tresoreria Ajuntament de Barxeta Vicente Mahiques Margarit

Vocalia Ajuntament de L'Alcúdia Rosa Martínez Murillo

Vocalia Ajuntament d'Elx María Dolores Galiana Pérez

Vocalia Ajuntament de Pedreguer Ferran Lloret Morell

Vocalia Ajuntament d'Estivella Rafael Mateu Mateu

Vocalia Ajuntament de Parcent Carme Far Domenech

Vocalia Ajuntament de Corbera Vicente Marrades Esparza

Vocalia Ajuntament de Xàtiva Raquel Caballero Pastor
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Representants dels ajuntaments i mancomunitats socis
en el Fons Valencià per la Solidaritat - Legislatura 2019-2023

ENTITAT REPRESENTANT CÀRREC

Aj. d'Agost Juan José Castelló Molina Alcalde

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

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

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

Aj. d'Albal Ramón Marí Vila Alcalde

Aj. d'Alcalalí María Isabel Molina Vicens Alcaldessa

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

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

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

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

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

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

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

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

Aj. d'Alginet José Vicente Alemany Motes Alcalde

Aj. d'Almenara Estíbaliz Pérez Navarro Alcaldessa

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

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora Majors

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

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

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

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

Aj. de Barxeta Vicente Mahiques Margarit Alcalde

Aj. de Bellús Mario Pastor Peiró Regidor de Turisme i Medi Ambient

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

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

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

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

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

Aj. de Benifairó de les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer Alcalde

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

Aj. de Benigembla Herminia Mengual Ginestar Regidora Serveis Socials i Sanitat

Aj. de Benissa Jorge Ivars Hinojo Regidor Presidència, Recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

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

Aj. de Chella José Enrique Talón Seguí Alcalde

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Alcalde

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

Aj. d'Enguera María Matilde Marín Palop Alcaldessa

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora Cultura, Administració

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

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comes Monmeneu Alcalde

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

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde
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Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde

Aj. de Montesa Analia Juan Guillén Alcaldessa

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

Aj. de Morella Rhamses Ripollés Puig Alcalde

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

Aj. de Novetlé Rafael Vila Noguera Alcalde

Aj. de Nules David García Pérez Alcalde

Aj. de Olleria, L' Ramón Vidal Soler Alcalde

Aj. d'Onda Óscar Valero Manuel Regidor Benestar Social

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

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

Aj. d'Otos Mario Mira Alfonso Alcalde

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

Aj. de Palmera Mª Mercedes Marco Canet Regidora Joventut

Aj. de Palomar, El Jordi Vila Vila Alcalde

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

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

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

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

Aj. de Picassent Conxa García Ferrer Alcaldessa

Aj. de Piles Víctor Martínez Alonso Regidor 

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

Aj. de Pobla de Vallbona, La Regina Llavata i Salavert Regidora  igualtat, Serveis Socials i Drets Civils

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

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

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

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

Aj. de Sagunt Dario Moreno Lerga Alcalde

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

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

Aj. de Sant Mateu Ana María Besalduch Besalduch Alcaldessa

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

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

Aj. de Sueca Gema Navarro Poveda Regidora Promoció Econòmica

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

Aj. de Teresa Juan Ernesto Pérez Calatayud Alcalde

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

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

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

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

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

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

Aj. de Vinalesa Francisco Javier Puchol Ruiz Alcalde

Aj. de Xaló Joan Miquel Garces Font Alcalde

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

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

Aj. de Xixona Isabel López Galera Alcaldessa

ENTITAT REPRESENTANT CÀRREC

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

Manc. d'Els Ports Blai Peñarroya Pechoabierto President

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

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

Manc. de La Ribera Alta Txema Peláez Palazón President

Manc. de La Ribera Baixa Arturo Escrig Català President

Manc. de La Safor María Assumpció Dominguez Medina Vicepresidenta

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

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

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

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

Aj. d'Albaida Mª Angeles Salom Guillem Regidora Benestar Social i Sanitat
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Aj. d'Alcalalí María Isabel Molina Vicens Alcaldessa

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

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

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

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

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

Aj. d'Alfarrasí Federico Vidal Martínez Alcalde

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

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

Aj. d'Alginet José Vicente Alemany Motes Alcalde

Aj. d'Almenara Estíbaliz Pérez Navarro Alcaldessa

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

Aj. d'Almussafes Francisca Oliver Gil Regidora Majors

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

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

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

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

Aj. de Barxeta Vicente Mahiques Margarit Alcalde

Aj. de Bellús Mario Pastor Peiró Regidor de Turisme i Medi Ambient

Aj. de Benassal María Luz Monterde Puig Alcaldessa

Aj. de Beneixama Vicente Ibáñez Cruz Alcalde

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

Aj. de Beniatjar Francisco Giner Monzó Alcalde

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

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

Aj. de Benifairó de les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer Alcalde

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

Aj. de Benigembla Herminia Mengual Ginestar Regidora Serveis Socials i Sanitat

Aj. de Benissa Jorge Ivars Hinojo Regidor Presidència, Recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Castelló de Rugat Antonio Esquinas Martínez Alcalde

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

Aj. de Chella José Enrique Talón Seguí Alcalde

Aj. de Corbera Vicente Marrades Esparza Alcalde

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

Aj. d'Enguera María Matilde Marín Palop Alcaldessa

Aj. d'Estivella Rafael Mateu Mateu Alcalde

Aj. de Faura Consol Durán Diana Regidora Cultura, Administració

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

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Massanassa Francisco Antonio Comes Monmeneu Alcalde

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

Aj. de Moncada María Amparo Orts Albiach Alcaldessa

Aj. de Montaverner Jorge Boluda Martínez Alcalde
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Aj. de Paiporta Vicent Ciscar Chisbert Regidor Interior, Personal, Festes
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Aj. de Pobla de Vallbona, La Regina Llavata i Salavert Regidora  igualtat, Serveis Socials i Drets Civils

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

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

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

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

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

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

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

Aj. de Rafal Manuel Pineda Cuenca Alcalde

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

Aj. de Rocafort Jorge Ortega Cotarelo Regidor Joventut, Economia, Participació 
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Aj. de Sumacàrcer Pilar Mena López Regidora Sostenibilitat, Participació Ciutadana 
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Aj. de Teulada Mª Carmen Botija Sáez Regidora Benestar Social, Igualtat, Part.Ciutadana

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

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

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

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

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

Aj. de Vinalesa Francisco Javier Puchol Ruiz Alcalde
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Manc. de Les Valls Antoni E. Sanfrancisco Meseguer President
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La COVID-19 ha marcat una situació sense precedents, produint-se, a més a més, en el context 
de globalització més ampli de la història. La crisi sanitària que ha colpejat fortament a les socie-
tats i economies de tot el món ha posat de manifest la necessitat d'una cooperació forta i una 
solidaritat entre països que faça possible l'eixida de la pandèmia i de les conseqüències socials i 
econòmiques malferides per aquesta.

2020, l'any marcat per la pandèmia.

Des del Fons Valencià per la Solidaritat s'hem adaptat en aquest any marcat per la pandèmia en 
tots els sentits: en la nostra manera de relacionar-nos i treballar amb els nostres socis 
(ajuntaments i mancomunitats), a l'intern de l'entitat (Junta Executiva i equip tècnic) i en la relació 
i treball amb les nostres contraparts.

En 2020 els projectes de cooperació internacional al desenvolupament han tingut un major 
impuls per part de la nostra entitat, doncs davant la situació per la COVID-19, el risc de 
vulnerabilitat dels països en via de desenvolupament és extremadament elevat, i en cap cas es 
podia deixar a les nostres contraparts locals a la seua sort. Per aquest motiu, els diferents 
projectes de desenvolupament han estat adaptats de manera permanent per tal que els 
objectius marcats es compliren malgrat la pandèmia, a més a més l'entitat ha destinat el fons 
d'emergència a diferents iniciatives promogudes per les nostres entitats sòcies al Sud.

Pel que fa a les activitats d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, realitzades 
arreu de la Comunitat Valenciana, també s'han hagut d'adaptar a la situació actual, complint de 
manera estricta les diferents mesures i recomanacions sanitàries i, s'han adaptat, quan la 
situació ho ha exigit, amb les noves tecnologies de la comunicació. En tot cas, l'execució dels 
diferents projectes ha estat complida de manera exitosa.

Als països del Nord tenim la sort d'estar en un context d'elevat desenvolupament, i per tant 
d'accés a recursos, i ara més que mai, i no només per la necessitat d'erradicar de manera global 
la pandèmia, hem de demostrar que la solidaritat és un veritable valor nostre. Els ajuntaments i 
mancomunitats de la Comunitat Valenciana membres del Fons Valencià duen quasi 30 anys 
cooperant amb municipis i contraparts dels països del Sud, i una vegada més estem demostrant 
el compromís solidari dels municipis valencians per treballar i contribuir a un món més just i lliure 
de desigualtats.

INFORME DE GESTIÓ 2020
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Per altra banda, es consolida la col·laboració i la cooperació amb la Direcció General de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament, de la Conselleria de Transparència, 
Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica amb el finançament d'un projecte municipa-
lista a Bolívia.

En l'exercici 2020 es manté la col·laboració i treball amb entitats públiques provincials com la 
Diputació de València i la Diputació de Castelló que s'ha concretat amb la firma de dos 
convenis de col·laboració per executar dos projectes d'educació per al desenvolupament i la 
ciutadania global a diferents municipis de les dos províncies.

No hem de deixar passar el treball de coordinació i col·laboració del Fons en l’espai munici-
pal, com són els consells locals cooperació dels municipis socis del Fons on la nostra 
associació està present i participa activament. Actualment el Fons és membre dels consells 
locals  d'Ontinyent, València, Elx, Xàtiva i Quart de Poblet.

Enfortiment Institucional: una entitat que consolida la massa social i les aliances.

La col·laboració amb els òrgans de participació i representació de l'administració autonòmi-
ca en cooperació internacional al desenvolupament han estat ben intenses, el Fons forma 
part de la Permanent del Consell Valencià de Cooperació (CVC), o als espais que la DG de 
Cooperació Internacional ha obert als agents de la cooperació com ho són la Comissió 
Tècnica per a l'elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Al llarg de l'any 2020 el Fons Valencià per la Solidaritat va tindre un increment de 4 ajunta-
ments socis (La Pobla de Vallbona, Almenara, Benifairó de les Valls i Bellús) i 2 baixes (Senija i 
Parcent), arribant a finals d'any a un total de 125 membres, 116 ajuntaments i 9 mancomuni-
tats, repartits per les tres províncies i amb una representació en la majoria de comarques de 
la Comunitat Valenciana, i que a nivell poblacional suposen una població de 2.352.175 
habitants (un 47,02% de la població de la Comunitat Valenciana).

A nivell estatal, el Fons Valencià forma part de la Confederació de Fons de Cooperació i 
Solidaritat, espai de treball i coordinació estatal, que agrupa els 9 fons de cooperació exis-
tents a l'Estat Espanyol, i que agrupen a prop de 1.200 entitats locals que impulsen polítiques 
públiques de cooperació internacional al desenvolupament. Al llarg de 2020 hem de desta-
car la renovació i reactivació dels òrgans de govern de la Confederació (després de les 
eleccions municipals de maig de 2019), on el Fons Valencià està present al Consell 
Confederal (representat per la Presidència), i amb tres representants a l'Assemblea General 
de la Confederació. Cal destacar l'aprovació d'un pla de treball amb cinc línies: reforç dels 
fons i l'estructura de la Confederació, la capacitat de representació i incidència conjunta, la 
capacitat de divulgació, seguiment de la cooperació a l'Estat Espanyol, i la internacionalitza-
ció. Pel que fa a activitats destaquem l'elaboració i difusió del manifest “Cooperació contra 
Coronavirus” (que ha obtingut el recolzament de prop de 250 regidors i regidores dels 
ajuntaments socis del Fons Valencià), i el treball de presentació de la Confederació  que s'ha 
fet davant els diferents actors de l'ecosistema de la cooperació espanyola.
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Per altra banda, es consolida la col·laboració i la cooperació amb la Direcció General de 
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Diputació de València i la Diputació de Castelló que s'ha concretat amb la firma de dos 
convenis de col·laboració per executar dos projectes d'educació per al desenvolupament i la 
ciutadania global a diferents municipis de les dos províncies.
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pal, com són els consells locals cooperació dels municipis socis del Fons on la nostra 
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locals  d'Ontinyent, València, Elx, Xàtiva i Quart de Poblet.

Enfortiment Institucional: una entitat que consolida la massa social i les aliances.

La col·laboració amb els òrgans de participació i representació de l'administració autonòmi-
ca en cooperació internacional al desenvolupament han estat ben intenses, el Fons forma 
part de la Permanent del Consell Valencià de Cooperació (CVC), o als espais que la DG de 
Cooperació Internacional ha obert als agents de la cooperació com ho són la Comissió 
Tècnica per a l'elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana.
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Parcent), arribant a finals d'any a un total de 125 membres, 116 ajuntaments i 9 mancomuni-
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la Comunitat Valenciana, i que a nivell poblacional suposen una població de 2.352.175 
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públiques de cooperació internacional al desenvolupament. Al llarg de 2020 hem de desta-
car la renovació i reactivació dels òrgans de govern de la Confederació (després de les 
eleccions municipals de maig de 2019), on el Fons Valencià està present al Consell 
Confederal (representat per la Presidència), i amb tres representants a l'Assemblea General 
de la Confederació. Cal destacar l'aprovació d'un pla de treball amb cinc línies: reforç dels 
fons i l'estructura de la Confederació, la capacitat de representació i incidència conjunta, la 
capacitat de divulgació, seguiment de la cooperació a l'Estat Espanyol, i la internacionalitza-
ció. Pel que fa a activitats destaquem l'elaboració i difusió del manifest “Cooperació contra 
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ajuntaments socis del Fons Valencià), i el treball de presentació de la Confederació  que s'ha 
fet davant els diferents actors de l'ecosistema de la cooperació espanyola.
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La labor de la cooperació internacional ha hagut d'enfrontar-se com mai abans als reptes que la 
COVID-19 ha causat en tot el món. Els països en via de desenvolupament estan patint més que 
ningú els efectes negatius vinculats a la pandèmia com l'augment de la desocupació, la violència 
masclista, la paralització de l'educació reglada, els retards en els diagnòstics de malalties greus i 
els problemes psicològics vinculats amb l'aïllament i la pèrdua de contacte social, entre els 
principals.

A Bolívia executem amb la contrapart Proceso Servicios Educativos, el projecte “Joventut 
chiquitana i guaraya: agents municipals de canvi” amb el que fins a la data, hem treballat en 
l'enfortiment de 6 plataformes juvenils de les poblacions Chiquitana i Guaraya de l'Orient del 
país.

En quant a les intervencions d'acció humanitària hem pogut donar suport a dos de les nostres 
contraparts en actuacions front a la pandèmia; com ha sigut el cas de “COVID-19  i lluita a la 
violència de gènere a Bolívia i a l'Equador.

A l'Equador portem endavant tres projectes enfocats a l’enfortiment institucional i a 
l'apoderament de dones emprenedores; el primer a la Mancomunidad del Pueblo Cañari i els 
d’enfortiment de gènere al GAD de Biblián i als GADS de Otavalo i Rumiñahui.

Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global.

Des del punt de vista econòmic, els països del Sud partien d'una posició afeblida pel fet que la 
meitat d'ells patia alts nivells de deute. A això se suma que una de les característiques de la crisi 
mundial és la forta caiguda dels ingressos públics en tots els nivells de govern. La situació 
d'aquestos països és cada vegada més greu, ja que molts d'ells s'enfronten a creixents necessi-
tats socials sense els mitjans per a finançar els serveis socials. Gràcies al treball del Fons 
Valencià podem col·laborar i cooperar en millorar el desenvolupament local com ara l'atenció a 
víctimes de violència masclista, l'ocupació de la joventut i l'enfortiment democràtic i de proces-
sos legislatius.

Projectes Cooperació internacional al desenvolupament.

Sempre a Bolívia, a la capital Sucre, hem aprovat el projecte “Creant cercles d'aprenentatge amb 
dones líders des de l'apoderament de representants polítiques”, que durà endavant la nostra 
contrapart local Centro Juana Azurduy. Aquesta intervenció compta amb una línia nominativa de 
la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

Al llarg de 2020, l'Àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, malgrat les 
restriccions derivades de la crisi sanitària, ha pogut desenvolupar 4 projectes, amb la realització 
de 116 activitats en 27 municipis diferents, en les que han participat un total de 2.847 persones.

Aquest últim eix és el que estem desenvolupant a El Salvador a través d'una línia nominativa amb 
la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana i la participació de la contrapart 
local ISD (Iniciativa Social para la Democracia). Aquest projecte “Enfortiment de Consells 
Municipals Plurals a El Salvador” es va posar en marxa per tal de contribuir a l'enfortiment de la 
democràcia local a través de la millora de les actuacions municipals en matèria de transparència 
i consolidació dels Consells Municipals Plurals.
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Els ingressos del Fons Valencià provenen de les quotes participatives dels seus socis 
(ajuntaments i mancomunitats) i de les subvencions de les administracions amb les quals el 
Fons manté un conveni de col·laboració o línia nominativa.

Per altre costat, durant 2020 s'han consolidat els espais de comunicació propis del Fons i la 
presència de l'activitat de l'entitat als mitjans de comunicació, destacant l'increment de 
l'impacte de les informacions del Fons en els diferents espais de comunicació, accentuant la 
seua territorialització i mantenint les relacions amb edicions generals. També, i malgrat les 
circumstàncies, s'ha incrementat l'interés per l'activitat del Fons a les xarxes socials, augmen-
tat el nombre total de seguidors. Així mateix, es va iniciar la forta aposta per crear un nou 
espai web més pròxim, dinàmic i adaptat a l'etapa actual.

També durant l'últim trimestre de 2020, s'ha desenvolupat la primera edició del projecte 
“València per la Pau”, cofinançat per la Diputació de València, amb la participació de 7 
municipis de la província.

Entre els mesos de setembre i desembre, s'han executat les activitats del projecte 
“In/Sostenible“ a 6 municipis de la província de Castelló, en el marc del conveni amb la 
Diputació de Castelló.

Comunicació.

En el mes de març s'ha dut a terme la setzena edició del projecte “Ser dona al Sud”, amb la 
participació d'una delegació d'Equador formada per representants del Centro Ecuatoriano 
para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos (COPRODER) del cantón de Rumiñahui i del COPRODER del cantón d'Otavalo, 
ONG i municipis amb els que el Fons està executant un projecte de cooperació internacional 
al desenvolupament.

Per últim, durant tot l'exercici s'han executat les diferents activitats previstes en el projecte 
“Sensibilització Socis”: l'elaboració dels quaderns pedagògics “El meu món, el meu consum 
I i II”, per a l'alumnat de Primària i Secundària; el quadern pedagògic “El poble minvant”, per 
al professorat de Batxillerat; i l'organització de la jornada i curs de formació “Educació 2030. 
Recursos educatius per la desenvolupament sostenible”, amb la col·laboració de la Direcció 
General de Cooperació de la Generalitat Valenciana i el Cefire de Xàtiva.

A la comunicació s'ha posicionat la sobreinformació, les fal·làcies i una crisi en els mitjans de 
comunicació i en la manera de comunicar. En aquest aspecte, les organitzacions han hagut 
de reforçar-se en matèria comunicativa per arribar, dins de les circumstàncies, amb la major 
precisió i rigor cap al seu públic objectiu. Aquest és també el cas del Fons Valencià, on s'ha 
continuat apostant per la consolidació de l'àrea de comunicació, seguint la línia d'acció 
iniciada en 2019 i emmarcada en el Pla Estratègic 2019-2022 de l'associació. A més, cal 
destacar la importància que requereix una comunicació específica en espais tradicionalment 
poc visibles com la cooperació, així com un llenguatge cuidat i que transmeta una relació de 
col·laboració entre iguals.

Àrea Econòmica.

L'any 2020 ha sigut un any el qual la pandèmia ha marcat tots els àmbits, i el de la comunica-
ció no ha estat una excepció.

En l'any 2020 el total d'ingressos/consignacions dels socis de l'entitat han estat de 450.387 � 
(front els 428.220,72 � de 2019).

Pel que fa a les subvencions concedides per les administracions públiques al Fons en 
l'exercici 2020 (diputacions de València i Castelló i la Generalitat Valenciana), suposen un 
total de 200.000 � (front els 180.000 � de l'any 2019).

Cal destacar l'alt nivell de compromís dels socis amb l'entitat, ja que el 94,40 per cent (118 
dels 125 associats han fet efectiu o meritat la seua aportació dins de l'exercici 2020.
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AGENDA 2020 Àrea Institucional

Data i lloc Objecte Participen

09/01/2020; 
València,
Seu Compromís

Reunió amb el Co-Secretari 
Organització Compromís

- Co-Secretari Organització Compromís 
- Gerent del Fons Valencià

Palau Generalitat
València,
17/01/2020; Presentació Llibre “Cooperació 

Valenciana: 30 anys transformant 
el món” 

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

(Zoom)
Xàtiva
05/02/2020; Reunió de Gerents de la 

Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat

Palau Provincial

13/02/2020;
València,

(Conveni 2020)

Reunió Conveni amb la Generalitat 
Valenciana DGCooperació

- Gerent del Fons Valencià

- Directora General de Cooperació
- President del Fons Valencià

19/02/2020; 
Bilbao

Assemblea General Ordinària 
Confederació de Fons de 
Solidaritat i Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià 
(Aj.L'Alcúdia)

- Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià

Bilbao
19-20/02/2020; Jornades de Cooperació 

Descentralitzada per al 
Desenvolupament
Confederació de Fons

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià 
(Aj.L'Alcúdia)

- President del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

03/03/2020;

Conselleria 
Transparència 
DGCooperació

València,
Reunió Ponència Tècnica EpDCG - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Xàtiva
(Zoom)

22/04/2020; Reunió de Gerents de la 
Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

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

Xàtiva
29/04/2020;

(Zoom)

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

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

06/05/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat
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Data i lloc Objecte Participen

20/05/2020; 
València,
Webex

Reunió CAHE sessió ordinària i 
extraordinària - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons de València

20/05/2020;

(Zoom)
Xàtiva

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

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

28/05/2020; 
València,
Webex

Reunió Ponència Tècnica V Pla 
Director Cooperació Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

29/05/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

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

Xàtiva
(Zoom)

10/06/2020; Reunió de Gerents de la 
Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat

16/06/2020;
Xàtiva
Webex

Reunió Comissió Assessora 
Permanent

- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Webex
Xàtiva
17/06/2020; Reunió Consell Valencià de 

Cooperació al Desenvolupament
- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

01/07/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià

06/07/2020; 

Vídeo-reunió
València,

Reunió CAHE sessió ordinària i 
extraordinària

- President del Fons de València
- Gerent del Fons Valencià

València,
28/07/2020; 

Conselleria 
Transparència
DGCooperació

Ponència Tècnica V Pla Director 
Cooperació Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva
30/07/2020;

(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià
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AGENDA 2020 Àrea Institucional

Data i lloc Objecte Participen

09/01/2020; 
València,
Seu Compromís

Reunió amb el Co-Secretari 
Organització Compromís

- Co-Secretari Organització Compromís 
- Gerent del Fons Valencià

Palau Generalitat
València,
17/01/2020; Presentació Llibre “Cooperació 

Valenciana: 30 anys transformant 
el món” 

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

(Zoom)
Xàtiva
05/02/2020; Reunió de Gerents de la 

Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat

Palau Provincial

13/02/2020;
València,

(Conveni 2020)

Reunió Conveni amb la Generalitat 
Valenciana DGCooperació

- Gerent del Fons Valencià

- Directora General de Cooperació
- President del Fons Valencià

19/02/2020; 
Bilbao

Assemblea General Ordinària 
Confederació de Fons de 
Solidaritat i Cooperació

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià 
(Aj.L'Alcúdia)

- Gerent del Fons Valencià

- President del Fons Valencià

Bilbao
19-20/02/2020; Jornades de Cooperació 

Descentralitzada per al 
Desenvolupament
Confederació de Fons

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià 
(Aj.L'Alcúdia)

- President del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

03/03/2020;

Conselleria 
Transparència 
DGCooperació

València,
Reunió Ponència Tècnica EpDCG - Tècnic de Projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Xàtiva
(Zoom)

22/04/2020; Reunió de Gerents de la 
Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

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

Xàtiva
29/04/2020;

(Zoom)

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

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

06/05/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat
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20/05/2020; 
València,
Webex

Reunió CAHE sessió ordinària i 
extraordinària - Gerent del Fons Valencià

- President del Fons de València

20/05/2020;

(Zoom)
Xàtiva

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

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

28/05/2020; 
València,
Webex

Reunió Ponència Tècnica V Pla 
Director Cooperació Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

29/05/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

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

Xàtiva
(Zoom)

10/06/2020; Reunió de Gerents de la 
Confederació de Fons de 
Cooperació i Solidaritat

- Gerent del Fons Valencià
- Gerents dels Fons membres de la Confederació 

de Cooperació i Solidaritat

16/06/2020;
Xàtiva
Webex

Reunió Comissió Assessora 
Permanent

- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Webex
Xàtiva
17/06/2020; Reunió Consell Valencià de 

Cooperació al Desenvolupament
- President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

01/07/2020;
Xàtiva
(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià

06/07/2020; 

Vídeo-reunió
València,

Reunió CAHE sessió ordinària i 
extraordinària

- President del Fons de València
- Gerent del Fons Valencià

València,
28/07/2020; 

Conselleria 
Transparència
DGCooperació

Ponència Tècnica V Pla Director 
Cooperació Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva
30/07/2020;

(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià
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Xàtiva
14/09/2020;

(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià

València,

DGCooperació

15/09/2020; 

Conselleria 
Transparència

Reunió amb la Directora General 
de Cooperació

- Directora General de Cooperació
- Gerent del Fons Valencià

21/09/2020; 
València,
Diputació

(Presentació PC232 València per la 
Pau)

Reunió a la Diputació de València - President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià 
- Tècnic d'EpDCG del Fons Valencià

14/10/2020;
València,
Conselleria 
Transparència
DGCooperació

Presentació diagnòstic i grups 
focals V Pla Director Cooperació 
Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

Seu FVMP

14/10/2020;
València

Reunió amb la Federació 
Valenciana de Municipis i 
Províncies 

- Cap de Gabinet de Sec.General de la FVMP
- Gerent del Fons Valencià

(Zoom)

27/10/2020;
Xàtiva

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

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

- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva
28/10/2020;

(Zoom)

Consell Confederal Confocos
- Membres de la Confederació de Cooperació i 
Solidaritat

- President del Fons Valencià

(Youtube)

28/10/2020;
Xàtiva,

Jornada Bones Pràctiques 
Municipals en Agenda 2030

- Gerent del Fons Valencià

(vídeo reunió)

03/11/2020;
Xàtiva,

Reunió V Pla Director Cooperació 
Valenciana – Grup Focal EpDCG

- Tècnic d'EpDCG del Fons Valencià

(Zoom)

24/11/2020;
Xàtiva

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

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

- Gerent del Fons Valencià

València,
Webex

03/12/2020;

Grup focal Municipalisme

DG. Cooperació - V Pla Director 
Cooperació Valenciana 

- Gerent del Fons Valencià

18/12/2020;

DGCooperació

València,
Conselleria 
Transparència

Reunió Ponència Tècnica CVC per 
al V Pla Director Cooperació 
Valenciana 

- Gerent del Fons Valencià

AGENDA 2020 Àrea relacions amb els ajuntaments
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07/01/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià

- Secretari del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

Barxeta,
Ajuntament

13/01/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

València
15/01/2020; Reunió amb el President del Fons 

Valencià - Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià 

Ontinyent,
IES Pou Clar 

15/01/2020; Reunió amb l'equip municipal Aj. 
Ontinyent 
(Presentació i planicació activitats  
PC231 Ser Dona al Sud)

- Equip Municipal Aj. Ontinyent
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

29/01/2020; 
Sagunt,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj. Sagunt
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj. Sagunt
- President del Fons Valencià 
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- Gerent del Fons Valencià

29/01/2020; 
Canet d'en 
Berenguer,
Ajuntament

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb Regidors Aj. Canet 
d'En Berenguer

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

- Regidors Aj. Canet d'En Berenguer
- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

29/01/2020; 
Albalat dels 
Tarongers
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Albalat 
dels Tarongers
(Presentació Fons Valencià)

- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Albalat dels Tarongers

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

29/01/2020; 

Ajuntament
Gilet,

Reunió amb l'Alcalde Aj. Gilet
(Presentació Fons Valencià)

- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Gilet

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- President del Fons Valencià 

Ajuntament
Algímia d’Alfara
29/01/2020; 

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb l'Alcalde Aj. Algímia 
d'Alfara

- Alcalde Aj. Algímia d'Alfara

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament
Bufali,
29/01/2020; Reunió amb la Regidora de 

Serveis Socials Aj. Bufali
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Serveis Socials Aj. Bufali
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

30/01/2020; 
Aielo de Malferit,

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb l'Alcalde i el Regidor 
de Benestar Social Aj. Aielo de 
Malferit

- Alcalde Aj. Aielo de Malferit
- Regidor de Benestar Social Aj. Aielo de Malferit
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament
Beneixama,
06/02/2020; Reunió amb l'Alcalde Aj. 

Beneixama
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj. Beneixama
- Gerent del Fons Valencià

Elx,
Centre de 
Congressos

06/02/2020; Reunió del Consell Local de 
Cooperació d'Elx

- Gerent del Fons Valencià

07/02/2020; 

Ajuntament
Xàtiva,

Reunió del CAPS - Tècnica d'Administració del Fons Valencià
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Xàtiva
14/09/2020;

(Zoom)

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

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

- Gerent del Fons Valencià

València,

DGCooperació

15/09/2020; 

Conselleria 
Transparència

Reunió amb la Directora General 
de Cooperació

- Directora General de Cooperació
- Gerent del Fons Valencià

21/09/2020; 
València,
Diputació

(Presentació PC232 València per la 
Pau)

Reunió a la Diputació de València - President del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià 
- Tècnic d'EpDCG del Fons Valencià

14/10/2020;
València,
Conselleria 
Transparència
DGCooperació

Presentació diagnòstic i grups 
focals V Pla Director Cooperació 
Valenciana

- Gerent del Fons Valencià

Seu FVMP

14/10/2020;
València

Reunió amb la Federació 
Valenciana de Municipis i 
Províncies 

- Cap de Gabinet de Sec.General de la FVMP
- Gerent del Fons Valencià

(Zoom)

27/10/2020;
Xàtiva

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

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

- Gerent del Fons Valencià

Xàtiva
28/10/2020;

(Zoom)

Consell Confederal Confocos
- Membres de la Confederació de Cooperació i 
Solidaritat

- President del Fons Valencià

(Youtube)

28/10/2020;
Xàtiva,

Jornada Bones Pràctiques 
Municipals en Agenda 2030

- Gerent del Fons Valencià

(vídeo reunió)

03/11/2020;
Xàtiva,

Reunió V Pla Director Cooperació 
Valenciana – Grup Focal EpDCG

- Tècnic d'EpDCG del Fons Valencià

(Zoom)

24/11/2020;
Xàtiva

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

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

- Gerent del Fons Valencià

València,
Webex

03/12/2020;

Grup focal Municipalisme

DG. Cooperació - V Pla Director 
Cooperació Valenciana 

- Gerent del Fons Valencià

18/12/2020;

DGCooperació

València,
Conselleria 
Transparència

Reunió Ponència Tècnica CVC per 
al V Pla Director Cooperació 
Valenciana 

- Gerent del Fons Valencià

AGENDA 2020 Àrea relacions amb els ajuntaments
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07/01/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià

- Secretari del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

Barxeta,
Ajuntament

13/01/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

València
15/01/2020; Reunió amb el President del Fons 

Valencià - Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià 

Ontinyent,
IES Pou Clar 

15/01/2020; Reunió amb l'equip municipal Aj. 
Ontinyent 
(Presentació i planicació activitats  
PC231 Ser Dona al Sud)

- Equip Municipal Aj. Ontinyent
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

29/01/2020; 
Sagunt,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde Aj. Sagunt
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj. Sagunt
- President del Fons Valencià 
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- Gerent del Fons Valencià

29/01/2020; 
Canet d'en 
Berenguer,
Ajuntament

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb Regidors Aj. Canet 
d'En Berenguer

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

- Regidors Aj. Canet d'En Berenguer
- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

29/01/2020; 
Albalat dels 
Tarongers
Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Albalat 
dels Tarongers
(Presentació Fons Valencià)

- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Albalat dels Tarongers

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

29/01/2020; 

Ajuntament
Gilet,

Reunió amb l'Alcalde Aj. Gilet
(Presentació Fons Valencià)

- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Gilet

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- President del Fons Valencià 

Ajuntament
Algímia d’Alfara
29/01/2020; 

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb l'Alcalde Aj. Algímia 
d'Alfara

- Alcalde Aj. Algímia d'Alfara

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella
- President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament
Bufali,
29/01/2020; Reunió amb la Regidora de 

Serveis Socials Aj. Bufali
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora de Serveis Socials Aj. Bufali
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

30/01/2020; 
Aielo de Malferit,

(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb l'Alcalde i el Regidor 
de Benestar Social Aj. Aielo de 
Malferit

- Alcalde Aj. Aielo de Malferit
- Regidor de Benestar Social Aj. Aielo de Malferit
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament
Beneixama,
06/02/2020; Reunió amb l'Alcalde Aj. 

Beneixama
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Alcalde Aj. Beneixama
- Gerent del Fons Valencià

Elx,
Centre de 
Congressos

06/02/2020; Reunió del Consell Local de 
Cooperació d'Elx

- Gerent del Fons Valencià

07/02/2020; 

Ajuntament
Xàtiva,

Reunió del CAPS - Tècnica d'Administració del Fons Valencià



Data i lloc Objecte Participen

Ontinyent,
10/02/2020; 

Antic Ajuntament

Reunió Consell Solidaritat i 
Cooperació d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

La Vall d'Uixó,
11/02/2020; 

Benestar Social
(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Internacional Aj. La 
Vall d'Uixó - President del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Internacional Aj. La Vall 
d'Uixó

Ajuntament

12/02/2020; 
L'Olleria,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià
- Equip Tècnic Fons Valencià

13/02/2020; 
València

Reunió amb el Regidor de 
Participació Ciutadana Aj. Rocafort 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidor de Participació Ciutadana Aj. Rocafort 
- Gerent del Fons Valencià

Picanya,
13/02/2020; 

Ajuntament
(Presentació PC 233 In/Sostenible)
Reunió amb els Centres Educatius - Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

18/02/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

02/03/2020; 
Canals,
Ajuntament (Presentació PC 233 In/Sostenible)

Reunió amb la Vicepresidenta 
Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià
- Vicepresidenta del Fons Valencià
- Equip municipal Aj. Canals

Ontinyent,
05/03/2020; 

Ajuntament

Reunió amb la Vicealcaldessa Aj. 
Ontinyent (Presentació PCs i Ser 
Dona al Sud)

- Regidora de Cooperació Aj. Ontinyent
- Vicealcaldessa Aj. Ontinyent

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/03/2020; 
València  

Reunió amb el Servei d’Igualtat Aj. 
València (Presentació PCs i Ser 
Dona al Sud)

- Personal Servei Igualtat Aj. València
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

07/05/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià

- Secretari del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

22/05/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

19/06/2020; 
La Pobla de Vallbona,
Ajuntament

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

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. La Pobla de 
Vallbona
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Ajuntament
Aldaia,
19/06/2020; Reunió amb Regidor de 

Cooperació Aj. Aldaia
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Regidor de Cooperació Aj. Aldaia
- Gerent del Fons Valencià

L'Olleria,
Ajuntament

22/06/2020; Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

Vídeo-reunió

02/07/2020; 
Canals,

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

- Vicepresidenta del Fons Valencià 

08/07/2020; 

Seu FVS
Xàtiva,

Reunió amb el President del Fons 
Valencià

- President del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

CCX
Xàtiva,
08/07/2020; Reunió Junta Executiva del Fons 

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

08/07/2020; 
Xàtiva,
CCX

Assemblea General Ordinària de 
Socis del Fons Valencià per la 
Solidaritat

- Membres de la Junta Executiva
- Representants dels ajuntaments membres del 

Fons Valencià
- Equip Tècnic del Fons Valencià

09/07/2020; 
Canals,
Ajuntament

Reunió amb Vicepresidenta del 
Fons Valencià, i el Regidor 
d'Educació Aj. Canals - Gerent del Fons Valencià

- Vicepresidenta Fons Valencià 
- Regidor d'Educació Aj. Canals

Ajuntament
Paiporta,
10/07/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb 1r Tinent d'Alcalde i el 
Regidor d'Educació Aj. Paiporta - Regidor d'Educació Aj. Paiporta

- 1r Tinent d'Alcalde Aj. Paiporta

- Gerent del Fons Valencià

10/07/2020; 
València,
CAI

Reunió amb el Director Programa 
de Cooperació Aj. València 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Director Programa de Cooperació Aj. València
- Gerent del Fons Valencià

17/07/2020; 
València,
Centre Atenció 
a la Immigració - CAI

Reunió amb la Delegada de 
Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj. València
(Presentació Fons Valencià) - Gerent del Fons Valencià 

- Delegada de Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj. València

- Director del Programa Coop. Aj. València

17/07/2020; 
Catarroja,
Ajuntament (Presentació PC232 València per la 

Pau i PC 233 In/Sostenible)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Catarroja

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

L'Olleria,
Ajuntament

20/07/2020; Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

20/07/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde de Aj. 
Montaverner - Secretari del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Montaverner

22/07/2020; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau) - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Polítiques Socials Aj. Polinyà de 
Xúquer

Castelló de Rugat,
22/07/2020; 

IES Sanchis Guarner

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià
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Ontinyent,
10/02/2020; 

Antic Ajuntament

Reunió Consell Solidaritat i 
Cooperació d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

La Vall d'Uixó,
11/02/2020; 

Benestar Social
(Presentació Fons Valencià)

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Internacional Aj. La 
Vall d'Uixó - President del Fons Valencià

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Internacional Aj. La Vall 
d'Uixó

Ajuntament

12/02/2020; 
L'Olleria,

Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià
- Equip Tècnic Fons Valencià

13/02/2020; 
València

Reunió amb el Regidor de 
Participació Ciutadana Aj. Rocafort 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidor de Participació Ciutadana Aj. Rocafort 
- Gerent del Fons Valencià

Picanya,
13/02/2020; 

Ajuntament
(Presentació PC 233 In/Sostenible)
Reunió amb els Centres Educatius - Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

18/02/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

02/03/2020; 
Canals,
Ajuntament (Presentació PC 233 In/Sostenible)

Reunió amb la Vicepresidenta 
Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià
- Vicepresidenta del Fons Valencià
- Equip municipal Aj. Canals

Ontinyent,
05/03/2020; 

Ajuntament

Reunió amb la Vicealcaldessa Aj. 
Ontinyent (Presentació PCs i Ser 
Dona al Sud)

- Regidora de Cooperació Aj. Ontinyent
- Vicealcaldessa Aj. Ontinyent

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

10/03/2020; 
València  

Reunió amb el Servei d’Igualtat Aj. 
València (Presentació PCs i Ser 
Dona al Sud)

- Personal Servei Igualtat Aj. València
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

07/05/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià

- Secretari del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

22/05/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

19/06/2020; 
La Pobla de Vallbona,
Ajuntament

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

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. La Pobla de 
Vallbona
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Ajuntament
Aldaia,
19/06/2020; Reunió amb Regidor de 

Cooperació Aj. Aldaia
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Regidor de Cooperació Aj. Aldaia
- Gerent del Fons Valencià

L'Olleria,
Ajuntament

22/06/2020; Reunió Junta Executiva del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Membres Junta Executiva del Fons Valencià

Vídeo-reunió

02/07/2020; 
Canals,

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

- Vicepresidenta del Fons Valencià 

08/07/2020; 

Seu FVS
Xàtiva,

Reunió amb el President del Fons 
Valencià

- President del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

CCX
Xàtiva,
08/07/2020; Reunió Junta Executiva del Fons 

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

08/07/2020; 
Xàtiva,
CCX

Assemblea General Ordinària de 
Socis del Fons Valencià per la 
Solidaritat

- Membres de la Junta Executiva
- Representants dels ajuntaments membres del 

Fons Valencià
- Equip Tècnic del Fons Valencià

09/07/2020; 
Canals,
Ajuntament

Reunió amb Vicepresidenta del 
Fons Valencià, i el Regidor 
d'Educació Aj. Canals - Gerent del Fons Valencià

- Vicepresidenta Fons Valencià 
- Regidor d'Educació Aj. Canals

Ajuntament
Paiporta,
10/07/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb 1r Tinent d'Alcalde i el 
Regidor d'Educació Aj. Paiporta - Regidor d'Educació Aj. Paiporta

- 1r Tinent d'Alcalde Aj. Paiporta

- Gerent del Fons Valencià

10/07/2020; 
València,
CAI

Reunió amb el Director Programa 
de Cooperació Aj. València 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Director Programa de Cooperació Aj. València
- Gerent del Fons Valencià

17/07/2020; 
València,
Centre Atenció 
a la Immigració - CAI

Reunió amb la Delegada de 
Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj. València
(Presentació Fons Valencià) - Gerent del Fons Valencià 

- Delegada de Cooperació al Desenvolupament i 
Migració Aj. València

- Director del Programa Coop. Aj. València

17/07/2020; 
Catarroja,
Ajuntament (Presentació PC232 València per la 

Pau i PC 233 In/Sostenible)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Catarroja

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

L'Olleria,
Ajuntament

20/07/2020; Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

20/07/2020; 
L'Olleria,
Ajuntament

Reunió amb l'Alcalde de Aj. 
Montaverner - Secretari del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Montaverner

22/07/2020; 
Polinyà de Xúquer,
Ajuntament

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau) - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Polítiques Socials Aj. Polinyà de 
Xúquer

Castelló de Rugat,
22/07/2020; 

IES Sanchis Guarner

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià
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22/07/2020; 
Corbera,
Ajuntament

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Regidora de Serveis Socials, Igualtat Aj. Corbera
- Gerent del Fons Valencià

24/07/2020; 
Canals,
Ajuntament

Reunió planicació activitats 
(Presentació PC232 València per la 
Pau i PC233 In/Sostenible) 

- Centres Educatius Aj. Canals
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

24/07/2020; 
Ajuntament,
Gandia
 

Reunió amb la Regidora de 
Santitat, Pol. Salud Aj. Gandia
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Regidora de Santitat, Pol. Salud Aj. Gandia 
- Gerent del Fons Valencià

Gandia
 

24/07/2020; 

(Presentació PC232 València per la 
Pau)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Ròtova - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Ròtova

Barxeta,
Ajuntament

28/08/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 

Xiva,
17/09/2020; 

Ajuntament

Reunió amb el Regidor de 
Cooperació Aj. Xiva
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Regidor de Cooperació Aj. Xiva
- Gerent del Fons Valencià

Gandia,
24/09/2020; Recepció Alcaldessa Aj. Gandia

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Gandia
- Regidora de Cooperació Aj. Gandia
- President del Fons Valencià

24/09/2020;
Gandia,

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Aj. Gandia
(Seguiment acord d'adhesió)

- President del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Aj. Gandia

Castelló
01/10/2020; 

 
(Presentació PC233 In/Sostenible)
Reunió amb Regidors Aj. Vinaròs

- Gerent del Fons Valencià

- Regidor de Govern Obert Aj. Vinaròs
- President del Fons Valencià

- Regidora Política Socials i Joventut Aj. Vinaròs

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

01/10/2020; 

Ajuntament 
Vall d'Alba,

Reunió amb el Regidor d'Ocupació 
i Turisme Aj. Vall d'Alba
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Gerent del Fons Valencià 
- Regidor d'Ocupació i Turisme Aj. Vall d'Alba

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Ajuntament 
Morella,
01/10/2020; Reunió amb la Regidora de 

Benestar Social Aj. Morella
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Gerent del Fons Valencià
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Morella

Ajuntament 
Alcora,
02/10/2020; Reunió amb l'Alcalde i la Regidora 

de Benestar Social Aj. Alcora 
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Regidora de Benestar Social Aj. Alcora 

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Alcora

- Gerent del Fons Valencià

08/10/2020; 
L'Olleria, Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

14/10/2020; 
Quart de Poblet,
Ajuntament

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Serveis Socials Aj. Quart de Poblet 
i la Regidora de Pau i Solidaritat - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Pau i Solidaritat
- Regidora de Serveis Socials Aj. Quart de Poblet 

Ajuntament
Quart de Poblet,
14/10/2020; Reunió Consell de Pau i Solidaritat  

Aj. Quart de Poblet
- Gerent del Fons Valencià
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Sogorb,
15/10/2020; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. 
Sogorb (Presentació Fons Valencià 
per la Solidaritat i presentació 
projecte In/sostenible)

- Alcaldessa Aj. Sogorb
- Gerent del Fons Valencià

21/10/2020; 
Canet d'En 
Berenguer,
Ajuntament

(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l'Alcalde Aj. Canet 
d'En Berenguer

- Gerent del Fons Valencià
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

- Alcalde Aj. Canet d'En Berenguer
- President del Fons Valencià 

22/10/2020; 
Moncofa,
Ajuntament (Presentació i adhesió del municipi 

al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora 
de Serveis Socials Aj. Moncofa

- Alcalde Aj. Moncofa

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Serveis Socials Aj. Moncofa
- President del Fons Valencià 

22/10/2020; 
Castelló de la Plana,
Ajuntament

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Aj. Castelló de la 
Plana 

- President del Fons Valencià 
- Regidora de Cooperació Aj. Castelló de la Plana 

- Gerent del Fons Valencià

Ràfol de Salem,
Ajuntament

29/10/2020; Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Ràfol 
de Salem
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Alcaldessa Aj. Ràfol de Salem
- Gerent del Fons Valencià

03/11/2020; 
Ontinyent,
(Zoom)

Reunió Consell Solidaritat i 
Cooperació d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

Picassent,
04/11/2020; 

Centre Social

Reunió amb el Regidor de 
Benestar Social Aj. Picassent
(Seguiment acord d'adhesió)

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

Ajuntament
Picassent,
04/11/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. 
Picassent - Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Picassent

04/11/2020; 
Burjassot,
Ajuntament 

Reunió amb la Regidora de 
Promoció del Valencià i Educació i 
el Coordinador de Benestar Social 
Aj. Burjassot
(Seguiment acord d'adhesió)

- Coordinador de Benestar Social Aj. Burjassot

- Regidora de Promoció del Valencià i Educació Aj. 
Burjassot 

- Gerent del Fons Valencià

Alaquàs,
04/11/2020; Reunió amb el Regidor de 

Cooperació Aj. Alaquàs
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Regidor de Cooperació Aj. Alaquàs 
- Gerent del Fons Valencià

09/11/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

11/11/2020; 
Llutxent,

Reunió amb l'Alcaldessa i el 
Regidor de Benestar Social Aj. 
Llutxent
(Seguiment acord d'adhesió)

- Alcaldessa Aj. Llutxent
- Regidor de Benestar Social Aj. Llutxent
- Gerent del Fons Valencià

Montaverner
11/11/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Montaverner

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

Bocairent,
16/11/2020; 

Ajuntament

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials i el Tècnic d'Igualtat Aj. 
Bocairent

- Tècnic d'Igualtat Aj. Bocairent
- Regidora Serveis Socials Aj. Bocairent 

- Gerent del Fons Valencià
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22/07/2020; 
Corbera,
Ajuntament

Reunió planicació activitats
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Regidora de Serveis Socials, Igualtat Aj. Corbera
- Gerent del Fons Valencià

24/07/2020; 
Canals,
Ajuntament

Reunió planicació activitats 
(Presentació PC232 València per la 
Pau i PC233 In/Sostenible) 

- Centres Educatius Aj. Canals
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

24/07/2020; 
Ajuntament,
Gandia
 

Reunió amb la Regidora de 
Santitat, Pol. Salud Aj. Gandia
(Presentació PC232 València per la 
Pau)

- Regidora de Santitat, Pol. Salud Aj. Gandia 
- Gerent del Fons Valencià

Gandia
 

24/07/2020; 

(Presentació PC232 València per la 
Pau)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Ròtova - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Ròtova

Barxeta,
Ajuntament

28/08/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 

Xiva,
17/09/2020; 

Ajuntament

Reunió amb el Regidor de 
Cooperació Aj. Xiva
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Regidor de Cooperació Aj. Xiva
- Gerent del Fons Valencià

Gandia,
24/09/2020; Recepció Alcaldessa Aj. Gandia

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Gandia
- Regidora de Cooperació Aj. Gandia
- President del Fons Valencià

24/09/2020;
Gandia,

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Aj. Gandia
(Seguiment acord d'adhesió)

- President del Fons Valencià 
- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Cooperació Aj. Gandia

Castelló
01/10/2020; 

 
(Presentació PC233 In/Sostenible)
Reunió amb Regidors Aj. Vinaròs

- Gerent del Fons Valencià

- Regidor de Govern Obert Aj. Vinaròs
- President del Fons Valencià

- Regidora Política Socials i Joventut Aj. Vinaròs

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

01/10/2020; 

Ajuntament 
Vall d'Alba,

Reunió amb el Regidor d'Ocupació 
i Turisme Aj. Vall d'Alba
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Gerent del Fons Valencià 
- Regidor d'Ocupació i Turisme Aj. Vall d'Alba

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

Ajuntament 
Morella,
01/10/2020; Reunió amb la Regidora de 

Benestar Social Aj. Morella
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Gerent del Fons Valencià
- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Morella

Ajuntament 
Alcora,
02/10/2020; Reunió amb l'Alcalde i la Regidora 

de Benestar Social Aj. Alcora 
(Presentació PC233 In/Sostenible)

- Regidora de Benestar Social Aj. Alcora 

- Tècnic projectes d'EpdCG del Fons Valencià

- Alcalde Aj. Alcora

- Gerent del Fons Valencià

08/10/2020; 
L'Olleria, Ajuntament

Reunió amb el Secretari del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Secretari del Fons Valencià 

14/10/2020; 
Quart de Poblet,
Ajuntament

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Serveis Socials Aj. Quart de Poblet 
i la Regidora de Pau i Solidaritat - Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Pau i Solidaritat
- Regidora de Serveis Socials Aj. Quart de Poblet 

Ajuntament
Quart de Poblet,
14/10/2020; Reunió Consell de Pau i Solidaritat  

Aj. Quart de Poblet
- Gerent del Fons Valencià
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Sogorb,
15/10/2020; 

Ajuntament

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. 
Sogorb (Presentació Fons Valencià 
per la Solidaritat i presentació 
projecte In/sostenible)

- Alcaldessa Aj. Sogorb
- Gerent del Fons Valencià

21/10/2020; 
Canet d'En 
Berenguer,
Ajuntament

(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l'Alcalde Aj. Canet 
d'En Berenguer

- Gerent del Fons Valencià
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – Aj.Estivella

- Alcalde Aj. Canet d'En Berenguer
- President del Fons Valencià 

22/10/2020; 
Moncofa,
Ajuntament (Presentació i adhesió del municipi 

al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l'Alcalde i la Regidora 
de Serveis Socials Aj. Moncofa

- Alcalde Aj. Moncofa

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Serveis Socials Aj. Moncofa
- President del Fons Valencià 

22/10/2020; 
Castelló de la Plana,
Ajuntament

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Cooperació Aj. Castelló de la 
Plana 

- President del Fons Valencià 
- Regidora de Cooperació Aj. Castelló de la Plana 

- Gerent del Fons Valencià

Ràfol de Salem,
Ajuntament

29/10/2020; Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Ràfol 
de Salem
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Alcaldessa Aj. Ràfol de Salem
- Gerent del Fons Valencià

03/11/2020; 
Ontinyent,
(Zoom)

Reunió Consell Solidaritat i 
Cooperació d'Ontinyent

- Gerent del Fons Valencià

Picassent,
04/11/2020; 

Centre Social

Reunió amb el Regidor de 
Benestar Social Aj. Picassent
(Seguiment acord d'adhesió)

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

Ajuntament
Picassent,
04/11/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. 
Picassent - Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Picassent

04/11/2020; 
Burjassot,
Ajuntament 

Reunió amb la Regidora de 
Promoció del Valencià i Educació i 
el Coordinador de Benestar Social 
Aj. Burjassot
(Seguiment acord d'adhesió)

- Coordinador de Benestar Social Aj. Burjassot

- Regidora de Promoció del Valencià i Educació Aj. 
Burjassot 

- Gerent del Fons Valencià

Alaquàs,
04/11/2020; Reunió amb el Regidor de 

Cooperació Aj. Alaquàs
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Regidor de Cooperació Aj. Alaquàs 
- Gerent del Fons Valencià

09/11/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià

- Tresorer del Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

11/11/2020; 
Llutxent,

Reunió amb l'Alcaldessa i el 
Regidor de Benestar Social Aj. 
Llutxent
(Seguiment acord d'adhesió)

- Alcaldessa Aj. Llutxent
- Regidor de Benestar Social Aj. Llutxent
- Gerent del Fons Valencià

Montaverner
11/11/2020; 

(Seguiment acord d'adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Montaverner

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

Bocairent,
16/11/2020; 

Ajuntament

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials i el Tècnic d'Igualtat Aj. 
Bocairent

- Tècnic d'Igualtat Aj. Bocairent
- Regidora Serveis Socials Aj. Bocairent 

- Gerent del Fons Valencià
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Centre Social

17/11/2020;
El Campello,

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. El Campello
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora de Benestar Social Aj. El Campello 

17/11/2020; 
Pego,
Ajuntament

Reunió amb els Regidors 
d'Educació i Serv. Socials Aj. Pego  
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Regidor de Serveis Socials Aj. Pego
- Regidor d'Educació Aj. Pego 

- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

17/11/2020; 
Bellús, (Presentació Fons Valencià i 

adhesió del municipi al Fons 
Valencià)

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Bellús
- Gerent del Fons Valencià
- Alcaldessa Aj. Bellús

18/11/2020; 
Potries,
Ajuntament

Reunió amb l’Alcaldessa i la 
Regidora d'Igualtat Aj. Potries 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Alcaldessa Aj. Potries
- Regidora d'Igualtat Aj. Potries 
- Gerent del Fons Valencià

18/11/2020; 

Ajuntament
Potries,

Reunió amb la Vicepresidenta 
Mancomunitat de La Safor 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Vicepresidenta de la Mancomunitat de La Safor
- Gerent del Fons Valencià

25/11/2020; 

Ajuntament
Foios,

Reunió amb el Regidor de 
Transparència, Participació Aj. 
Foios 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidor de Transparència, Participació Aj. Foios

25/11/2020; 
Albal,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Albal

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

Vall d'Alba,
Ajuntament

27/11/2020; Reunió amb l’Alcaldessa Aj. La Vall 
d'Alba
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Alcaldessa Aj. La Vall d'Alba

- Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià 

27/11/2020; 
Cabanes,
Ajuntament (Presentació i adhesió del municipi 

al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l’Alcaldessa Aj. 
Cabanes - President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Cabanes

Ajuntament
Vall d'Uixó,
27/11/2020; Reunió amb l’Alcaldessa Aj. La Vall 

d'Uixó
(presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- President del Fons Valencià 
- Alcaldessa Aj. La Vall d'Uixó

- Gerent del Fons Valencià

Barxeta,
Ajuntament

30/11/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 

09/12/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Acte Firma Conveni amb la 
Generalitat Valenciana 2020 - 
PC238 “Creant cercles 
d'aprenentatge amb dones líders 
des de l'apoderament de 
representants polítiques”

- Consellera de Transparència Generalitat 
Valenciana

- Directora General de Cooperació 
- Membres Junta Executiva Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

14/12/2020; 
Algemesí,
Ajuntament

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa i la 
Regidora de Polítiques Inclusives, 
Cooperació Aj. Algemesí 

- Regidora de Polítiques Inclusives, Cooperació Aj. 
Algemesí

- Alcaldessa Aj. Algemesí 

- Gerent del Fons Valencià

15/12/2020; 
Xeresa,

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

- Alcaldessa Aj. Xeresa 
- Gerent del Fons Valencià
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16/12/2020; 

Ajuntament
Altea,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb lel Regidor de Serveis 
Socials Aj. Altea

- Regidor Serveis Socials Aj. Altea 
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – 

Aj.Pedreguer
- Gerent del Fons Valencià

16/12/2020; 
Benigembla,
Ajuntament

Reunió amb les Regidores de 
Serveis Socials i Cultura i Turisme 
Aj. Benigembla
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Cultura i Turisme Aj. Benigembla

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora Serveis Socials Aj. Benigembla

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià -
Aj.Pedreguer

Els Poblets,
Ajuntament

17/12/2020; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials Aj. Els Poblets - Vocal Junta Executiva Fons Valencià – 

Aj.Pedreguer

- Regidora Serveis Socials Aj. Els Poblets

- Gerent del Fons Valencià

Aldaia,
Ajuntament

17/12/2020; 

(presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social i  Coordinador de 
Benestar Social Aj. Aldaia i 

- Coordinador de Benestar Social Aj. Aldaia
- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Aldaia

Barxeta,
Ajuntament

22/12/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià i Alcalde Aj. Barxeta

Ajuntament

22/12/2020; 
Biar,

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials Aj. Biar
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora Serveis Socials Aj. Biar
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Centre Social

17/11/2020;
El Campello,

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. El Campello
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora de Benestar Social Aj. El Campello 

17/11/2020; 
Pego,
Ajuntament

Reunió amb els Regidors 
d'Educació i Serv. Socials Aj. Pego  
(Presentació Fons Valencià i 
seguiment acord d'adhesió)

- Regidor de Serveis Socials Aj. Pego
- Regidor d'Educació Aj. Pego 

- Gerent del Fons Valencià

Ajuntament

17/11/2020; 
Bellús, (Presentació Fons Valencià i 

adhesió del municipi al Fons 
Valencià)

Reunió amb l'Alcaldessa Aj. Bellús
- Gerent del Fons Valencià
- Alcaldessa Aj. Bellús

18/11/2020; 
Potries,
Ajuntament

Reunió amb l’Alcaldessa i la 
Regidora d'Igualtat Aj. Potries 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Alcaldessa Aj. Potries
- Regidora d'Igualtat Aj. Potries 
- Gerent del Fons Valencià

18/11/2020; 

Ajuntament
Potries,

Reunió amb la Vicepresidenta 
Mancomunitat de La Safor 
(Seguiment acord d'adhesió)

- Vicepresidenta de la Mancomunitat de La Safor
- Gerent del Fons Valencià

25/11/2020; 

Ajuntament
Foios,

Reunió amb el Regidor de 
Transparència, Participació Aj. 
Foios 
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidor de Transparència, Participació Aj. Foios

25/11/2020; 
Albal,
Ajuntament (Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social Aj. Albal

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

Vall d'Alba,
Ajuntament

27/11/2020; Reunió amb l’Alcaldessa Aj. La Vall 
d'Alba
(Presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- Alcaldessa Aj. La Vall d'Alba

- Gerent del Fons Valencià
- President del Fons Valencià 

27/11/2020; 
Cabanes,
Ajuntament (Presentació i adhesió del municipi 

al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb l’Alcaldessa Aj. 
Cabanes - President del Fons Valencià 

- Gerent del Fons Valencià

- Alcaldessa Aj. Cabanes

Ajuntament
Vall d'Uixó,
27/11/2020; Reunió amb l’Alcaldessa Aj. La Vall 

d'Uixó
(presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

- President del Fons Valencià 
- Alcaldessa Aj. La Vall d'Uixó

- Gerent del Fons Valencià

Barxeta,
Ajuntament

30/11/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià 

09/12/2020; 
Barxeta,
Ajuntament

Acte Firma Conveni amb la 
Generalitat Valenciana 2020 - 
PC238 “Creant cercles 
d'aprenentatge amb dones líders 
des de l'apoderament de 
representants polítiques”

- Consellera de Transparència Generalitat 
Valenciana

- Directora General de Cooperació 
- Membres Junta Executiva Fons Valencià
- Gerent del Fons Valencià

14/12/2020; 
Algemesí,
Ajuntament

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb l'Alcaldessa i la 
Regidora de Polítiques Inclusives, 
Cooperació Aj. Algemesí 

- Regidora de Polítiques Inclusives, Cooperació Aj. 
Algemesí

- Alcaldessa Aj. Algemesí 

- Gerent del Fons Valencià

15/12/2020; 
Xeresa,

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

- Alcaldessa Aj. Xeresa 
- Gerent del Fons Valencià
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16/12/2020; 

Ajuntament
Altea,

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb lel Regidor de Serveis 
Socials Aj. Altea

- Regidor Serveis Socials Aj. Altea 
- Vocal Junta Executiva Fons Valencià – 

Aj.Pedreguer
- Gerent del Fons Valencià

16/12/2020; 
Benigembla,
Ajuntament

Reunió amb les Regidores de 
Serveis Socials i Cultura i Turisme 
Aj. Benigembla
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Regidora Cultura i Turisme Aj. Benigembla

- Gerent del Fons Valencià

- Regidora Serveis Socials Aj. Benigembla

- Vocal Junta Executiva Fons Valencià -
Aj.Pedreguer

Els Poblets,
Ajuntament

17/12/2020; 

(Seguiment Acord d'Adhesió)

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials Aj. Els Poblets - Vocal Junta Executiva Fons Valencià – 

Aj.Pedreguer

- Regidora Serveis Socials Aj. Els Poblets

- Gerent del Fons Valencià

Aldaia,
Ajuntament

17/12/2020; 

(presentació i adhesió del municipi 
al Fons Valencià per la Solidaritat)

Reunió amb la Regidora de 
Benestar Social i  Coordinador de 
Benestar Social Aj. Aldaia i 

- Coordinador de Benestar Social Aj. Aldaia
- Gerent del Fons Valencià

- Regidora de Benestar Social Aj. Aldaia

Barxeta,
Ajuntament

22/12/2020; Reunió amb el Tresorer del Fons 
Valencià - Gerent del Fons Valencià

- Tresorer del Fons Valencià i Alcalde Aj. Barxeta

Ajuntament

22/12/2020; 
Biar,

Reunió amb la Regidora de Serveis 
Socials Aj. Biar
(Seguiment Acord d'Adhesió)

- Gerent del Fons Valencià
- Regidora Serveis Socials Aj. Biar
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2020 ha estat l'any marcat per la pandèmia deguda al virus de la COVID-19.

La labor de la cooperació internacional ha hagut d'enfrontar-se com mai abans als reptes que el 
brot ha causat en tot el món. Els països en via de desenvolupament estan patint més que ningú 
altres els efectes negatius vinculats a la pandèmia com l'augment de la desocupació, la 
violència masclista, la paralització de l'educació reglada, els retards en els diagnòstics de 
malalties greus i els problemes psicològics vinculats amb l'aïllament i la perduda de contacte 
social, entre els principals.

Aquest últim eix és el que estem desenvolupant a El Salvador a través d'una línia nominativa 
amb la Direcció General de Cooperació Internacional de la Conselleria de Transparència, 
Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica, de la Generalitat Valenciana i la participació de 
la contrapart local ISD (Iniciativa Social para la Democracia). Aquest projecte “Enfortiment de 
Consells Municipals Plurals en El Salvador” es va posar en marxa per tal de contribuir a 
l'enfortiment de la democràcia local a través de la millora de les actuacions municipals en 
matèria de transparència i consolidació dels Consells Municipals Plurals. Actualment s'ha creat 
el disseny metodològic per la creació de l'estudi de la situació actual dels Consells Plurals i s'ha 
reestructurat el grup gestor dels Consells Plurals, o siga un equip de coordinació i assessora-
ment conformat per diverses entitats salvadorenques encarregades de liderar i gestionar els 
avanços en la pluralitat democràtica municipalista del país i en facilitar la implementació de la 
reforma dels Consells Municipals. 

L'enfortiment institucional es desenvolupa a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, en la regió 
andina del país. El projecte “Enfortiment Institucional i participació ciutadana per al desenvolu-
pament turístic en el territori mancomunat” pretén suportat l’eix de turisme amb un enfocament 
sustentable per tal de reforçar la mancomunitat i els seus 4 cantons. Enguany s'han promogut 
processos de capacitacions a autoritats, directors departamentals i tècnics dels governs 
municipals en turisme sustentable i gestió turística del territori i vinculat amb la COVID-19 s'han 
realitzat tallers i formacions en higiene i seguretat en front de la pandèmia per als emprenedors 
turístics de la zona per tal de poder rebre amb tota garantia als visitants. 

L'apoderament d'emprenedores s'ha exercit al municipi de Biblián, donant suport a la 
Cooperativa BIBILAK, entitat d'artesanes de la Paja Toquilla. A pesar de la pandèmia, s'ha 
treballat amb la cooperativa per capacitar a les persones sòcies i per dotar de ferramentes i 
màquines actualitzades respectant els protocols sanitaris i de seguretat implementats per fer 
front al virus de la COVID-19.

El segon cas és el projecte “Apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo a través de la 
tecnologia”. En estos dos municipis, de la mà de la contrapart Centro para la Participación y la 
Acción Política de la Mujer (CEPAM). El projecte està capacitant 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. Considerant 

Des del punt de vista econòmic, els països del Sud partien d'una posició afeblida pel fet que la 
meitat d'ells patia alts nivells de deute. A això se suma que una de les característiques de la crisi 
mundial és la forta caiguda dels ingressos públics en tots els nivells de govern. La situació 
d'aquestos països és cada vegada més greu, ja que molts d'ells s'enfronten a creixents necessi-
tats socials sense els mitjans per a finançar els serveis socials. Gràcies al treball del Fons 
Valencià per la Solidaritat i en l'específic dels nostres ajuntaments i mancomunitats sòcies, 
podem col·laborar i cooperar en millorar el desenvolupament local com ara l'atenció a víctimes 
de violència masclista, l'ocupació de la joventut i l'enfortiment democràtic i de processos 
legislatius. 

A l'Equador portem endavant tres projectes enfocats a l'enfortiment institucional i a 
l'apoderament de dones emprenedores.

Àrea de cooperació
internacional i acció humanitària.

PROJECTES 2020
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A Bolívia executem amb la contrapart Proceso Servicios Educativos, el projecte “Joventut 
chiquitana i guaraya: agents municipals de canvi” amb el que fins a la data, hem treballat en 
l'enfortiment de 6 plataformes juvenils de les poblacions Chiquitana i Guaraya de l'Orient del 
país. Les accions desenvolupades en l'específic han sigut campanyes de sensibilització i 
prevenció de la pandèmia pel COVID-19 en les quals les i els joves dels 6 municipis compten 
amb la informació necessària que els està permetent realitzar diferents accions (espots de 
ràdio, directes al Facebook i televisions locals) de suport a la sensibilització de la població i 
prevenció de la pandèmia. Els tallers s'han realitzat de forma virtual i la joventut participant ha 
rebut formació i ferramentes per desenvolupar capacitats en les plataformes virtuals, com a 
cursos per utilitzar Zoom i altres plataformes i amb l'aportació de paquets d'ús de dates 
d'internet.

Sempre a Bolívia, a la capital Sucre hem aprovat el projecte “Creant cercles d'aprenentatge amb 
dones líders des de l'apoderament de representants polítiques”, que executarà la contrapart 
local Centro Juana Azurduy. Aquesta intervenció compta amb una línia nominativa de la 
Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

En quant a les intervencions d'acció humanitària hem pogut donar suport a dos de les nostres 
contraparts en actuacions front a la pandèmia; com ha estat el cas de “COVID-19  i lluita a la 
violència de gènere” amb CEPAM a l'Equador, als municipis de Otavalo i Rumiñahui. L'aportació 
del fons d'emergència ha permès brindar assessoria per a la implementació de polítiques de 
suport a les dones i famílies durant l'emergència tant amb l'assistència virtual com la presencial 
amb equips EPIs i amb la difusió de missatges educatius i de prevenció en temes de seguretat 
integral, que inclou aspectes sanitaris i prevenció de violència masclista. L'altra intervenció 
d'emergència ha estat possible a Bolívia, amb Proceso Servicios Educativos amb les accions 
enmarcades en “Joves indígenes contra la COVID-19” amb les quals s'ha realitzat una campan-
ya 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 amb l'entrega de mascaretes i equips de seguretat per a la 
joventut de les plataformes i la posterior distribució als col·lectius més desfavorits dels 6 munici-
pis.

l'impacte econòmic de la pandèmia, en les famílies, on les dones compleixen un rol central com 
a generadores d'ingressos, s'està donant suport al sosteniment de les emprenedories de 
dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, estratègies de venda dels seus 
productes, neteja i seguretat. 
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l'enfortiment de la democràcia local a través de la millora de les actuacions municipals en 
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el disseny metodològic per la creació de l'estudi de la situació actual dels Consells Plurals i s'ha 
reestructurat el grup gestor dels Consells Plurals, o siga un equip de coordinació i assessora-
ment conformat per diverses entitats salvadorenques encarregades de liderar i gestionar els 
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L'enfortiment institucional es desenvolupa a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, en la regió 
andina del país. El projecte “Enfortiment Institucional i participació ciutadana per al desenvolu-
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municipals en turisme sustentable i gestió turística del territori i vinculat amb la COVID-19 s'han 
realitzat tallers i formacions en higiene i seguretat en front de la pandèmia per als emprenedors 
turístics de la zona per tal de poder rebre amb tota garantia als visitants. 

L'apoderament d'emprenedores s'ha exercit al municipi de Biblián, donant suport a la 
Cooperativa BIBILAK, entitat d'artesanes de la Paja Toquilla. A pesar de la pandèmia, s'ha 
treballat amb la cooperativa per capacitar a les persones sòcies i per dotar de ferramentes i 
màquines actualitzades respectant els protocols sanitaris i de seguretat implementats per fer 
front al virus de la COVID-19.

El segon cas és el projecte “Apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo a través de la 
tecnologia”. En estos dos municipis, de la mà de la contrapart Centro para la Participación y la 
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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. Considerant 

Des del punt de vista econòmic, els països del Sud partien d'una posició afeblida pel fet que la 
meitat d'ells patia alts nivells de deute. A això se suma que una de les característiques de la crisi 
mundial és la forta caiguda dels ingressos públics en tots els nivells de govern. La situació 
d'aquestos països és cada vegada més greu, ja que molts d'ells s'enfronten a creixents necessi-
tats socials sense els mitjans per a finançar els serveis socials. Gràcies al treball del Fons 
Valencià per la Solidaritat i en l'específic dels nostres ajuntaments i mancomunitats sòcies, 
podem col·laborar i cooperar en millorar el desenvolupament local com ara l'atenció a víctimes 
de violència masclista, l'ocupació de la joventut i l'enfortiment democràtic i de processos 
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internacional i acció humanitària.

PROJECTES 2020
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A Bolívia executem amb la contrapart Proceso Servicios Educativos, el projecte “Joventut 
chiquitana i guaraya: agents municipals de canvi” amb el que fins a la data, hem treballat en 
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amb la informació necessària que els està permetent realitzar diferents accions (espots de 
ràdio, directes al Facebook i televisions locals) de suport a la sensibilització de la població i 
prevenció de la pandèmia. Els tallers s'han realitzat de forma virtual i la joventut participant ha 
rebut formació i ferramentes per desenvolupar capacitats en les plataformes virtuals, com a 
cursos per utilitzar Zoom i altres plataformes i amb l'aportació de paquets d'ús de dates 
d'internet.

Sempre a Bolívia, a la capital Sucre hem aprovat el projecte “Creant cercles d'aprenentatge amb 
dones líders des de l'apoderament de representants polítiques”, que executarà la contrapart 
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del fons d'emergència ha permès brindar assessoria per a la implementació de polítiques de 
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integral, que inclou aspectes sanitaris i prevenció de violència masclista. L'altra intervenció 
d'emergència ha estat possible a Bolívia, amb Proceso Servicios Educativos amb les accions 
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l'impacte econòmic de la pandèmia, en les famílies, on les dones compleixen un rol central com 
a generadores d'ingressos, s'està donant suport al sosteniment de les emprenedories de 
dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, estratègies de venda dels seus 
productes, neteja i seguretat. 
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PROJECTES 2020 Projectes de cooperació
internacional al desenvolupament

Núm.: 235

 Aportació Mancomunidad del Pueblo Cañari: 27.416,75 �

Generar coneixements de bio-seguretat en les i els emprenedors turístics que van a  garantir la 
seguretat i el benestar en les i els visitants.

 Aportació del Fons: 35.948,64 �

Persones beneficiàries: 

El projecte ha incidit 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.

S'ha desenvolupat també una estratègia de socialització i inter-aprenentatge, partint de la 
revisió documental del pla de dinamització turística i assistència tècnica d'especialistes volunta-
ris del Fons València per la Solidaritat (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.

El present projecte ha consolidat el nou Directori de la mancomunitat, enfortint l'eix de turisme 
que depèn directament d'aquesta. Aquest procés de consolidació ha passat 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 ha sigut la posada en valor dels 
productes turístics i el patrimoni natural-cultural en col·laboració amb els diferents actors del 
sector públic, privat, comunitari i associatiu. 

Contrapart: Mancomunidad del Pueblo Cañari.

Objectiu general: Contribuir a l'enfortiment institucional que afavorisca una millor gestió 
turística i la reactivació econòmica de les famílies del territori mancomunat.

Objectius específics: Promoure processos de capacitació a autoritats, directors departamen-
tals i tècnics dels GADs Municipals.

Cost total projecte: 72.239,34 �

 Aportacions altres entitats (MITUR, INPC, Ministeris de Cultura i Ambient,  
Universidad Hospitalidad Cuenca, empresaris turístics): 8.873,95 �

Beneficiaris indirectes: 500 persones dedicades a les activitats turístiques i que en alguna 
mesura es beneficien de les activitats del projecte.

País: Equador.

Projecte: “Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en 
el territori mancomunat”.

Beneficiaris directes: 120 persones (emprenedors turístics, autoritats i actors socials que 
participen i es beneficien directament de les accions del projecte).

Execució del projecte: 

2626 2727

Execució del projecte: 

Cost total projecte: 59.308,16 �

 120 joves dels Equips Tècnics Juvenils dels 6 municipis.

 Aportació Fons: 46.808,16 �

El projecte s'ha desenvolupat en 8 mesos, a partir del mes de juliol de 2020, i ha donat suport a 
les Plataformes Juvenils dels 6 municipis perquè es mobilitzen i implementen la seua agenda 
política, econòmica, social i cultural, així mateix ha suportat el 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. 

Núm.: 236

Beneficiaris indirectes: aproximadament 22.282 habitants que conformen la població juvenil 
dels 6 municipis (edats entre 15 i 25 anys).

 Aportació Proceso Servicios Educativos: 6.000 �

Projecte: “Joventut Chiquitana i Guaraya: agents municipals de canvi”. 

Contrapart: Proceso Servicios Educativos ONGD.

 600 joves de les Plataformes Juvenils dels 6 municipis.

 Aportació Governs Locals: 500 �

Persones beneficiàries:  

 Aportació Plataformes Juvenils: 6.000 �

Objectiu general: Contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils “chiquita-
nos” i “guarayos” per a la seua participació com a actors socials.

Objectius específics:

Beneficiàries directes:

Plataformes Juvenils de 4 municipis “chiquitanos” (San Ignacio, 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.

País: Bolívia.

El projecte ha enfortit les Plataformes Juvenils perquè 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) i ha propiciat mecanismes d'intercanvi i coordinació 
a través de la instauració de xarxes a nivell de la joventut chiquitana i guaraya, del departament 
de Santa Cruz, a nivell nacional i internacional en forma conjunta amb l'àrea de joventut i el 
Consell de la Joventut de la ciutat de València amb els qui es poden crear vincles d'intercanvi 
amb aprenentatges mutus que puguen enfortir als consells juvenils municipals dels municipis 
bolivians participants al projecte.
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Països:  Equador, Bolívia i El Salvador. 

Centro Juana Azurduy.

Núm.: 238

Projecte: “Creant cercles d'aprenentatge amb dones líders des de l'apoderament de represen-
tants polítiques”.

Contrapart:

 7 representants polítiques a nivell internacional (l'Equador, El Salvador i València-Espanya).

 9 representants polítiques de Bolívia, una per departament.

Objectius específics: Elaborar 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.

Beneficiaris Directes: 146 dones líders i dones d'organitzacions socials:

 9 líders d'organitzacions socials, una per departament de Bolívia.

 9 líders d'organitzacions socials del municipi de Sucre.

 6 representants d'institucions que treballen en la temàtica.

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.

Beneficiaris Indirectes:

Al voltant de 1.000 persones.

Persones beneficiàries:  

 29 líders d'organitzacions socials dels municipis de Chuquisaca-Bolívia.

Entorn social de les dones representants polítiques i bases d'organitzacions socials de dones.

Cost total projecte: 187.500 �

Objectiu general: Crear una xarxa internacional de dones líders de: Bolívia, El Salvador, 
Equador i Espanya (Comunitat Valenciana).

 Aportació Fons: 27.000 �

 Aportació Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat  
Democràtica : 150.000 �

 29 representants polítiques dels 9 departaments de Chuquisaca.

 Aportació Centro Juana Azurduy: 10.500 �

Execució del projecte:

El projecte de cooperació tècnica ha promogut “Cercles d'aprenentatge de dones líders”, amb 
la participació de representants polítiques de diferents països d'Amèrica Central i del Sud  (El 
Salvador, l'Equador i Bolívia) i amb la Comunitat Valenciana, a través de l'enfortiment de capaci-
tats 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 ha sigut la d'una agenda política comuna, com a estratègia que ha 
permès la creació d'una xarxa permanent entre les participants.
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 Millorar les tècniques artesanals, socials i organitzatives de les artesanes.

 Aportació Fons: 25.500 �

 Incrementar el volum de venda i la cartera de clients nacionals i internacionals.

 Implementar un procés d'enfortiment empresarial.

Objectiu específic: 

Cost total projecte: 54.600 �

L'objectiu principal ha sigut el de contribuir al procés de millora de la qualitat de vida de les 
sòcies de la cooperativa. El projecte ha implementat, consolidat i complementat la cadena de 
producció, processament i comercialització de les artesanies; amb aquesta finalitat s'ha priorit-
zat la capacitació i desenvolupament de formacions vinculades als nous canvis i normatives de 
seguretat que exigeix les entitats locals i nacionals per a garantir mesures de seguretat que ha 
permés l'adequat treball artesanal. S'han desenvolupat activitats per a posicionar el producte en 
un mercat i economia tan afectada per la pandèmia, així com la immersió en les noves dinàmi-
ques 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.

País: Equador.

 Aportació Gad Biblián: 25.500 �

Beneficiaris Indirectes: 320.

Persones beneficiàries:  

Contrapart: Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de Biblián.

Núm.: 239

 Aportació Bibilak: 3.600 �

El projecte s'ha executat dins del Pla de Reactivació Econòmica de Biblián després de la pandè-
mia deguda al COVID-19, sense trencar la línia de gestió que es venia implementant amb el Fons 
Valencià, les artesanes i el GAD Municipal de Biblián. 

Projecte: “Apoderament de les artesanes cooperativistes Bibilak”.

Execució del projecte:

Objectiu general: Apoderar les artesanes mitjançant l'enfortiment de les seues capacitats 
tècniques i socials.

Beneficiaris Directes: 80 artesanes
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Beneficiaris Indirectes: S’ha beneficiat a les Juntes Parroquials rurals on es concentra la pobla-
ció rural i indígena amb alts nivells de pobresa. 

Beneficiaris Directes:100 dones emprenedores, 50 per cada municipi, que han tingut accés 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.

Núm.: 241

Persones beneficiàries: 

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 ha donat suport al sosteni-
ment de les emprenedories de dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, 
estratègies de venda dels seus productes, neteja i seguretat. Per al cas d'Otavalo, existeix ja una 
plataforma virtual «OTAVALO PRODUEIX», on participen al voltant de 100 emprenedories, que 
promouen el comerç electrònic. El projecte impulsa la participació i capacitació de les emprene-
dores i dona suport a la difusió dels seus productes.

Cost total projecte: 56.523,16 �

Objectiu general: Millorar les capacitats i accés de les dones a la tecnologia digital per a 
l'apoderament personal post pandèmia COVID19.

 Aportació Fons: 20.000 �

 Aportació GADs Otavalo i Rumiñahui:17.000 �

Objectius específics: 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. 

El projecte ha enfortit 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 ha sigut una oportunitat per a 
apoderar a les dones perquè és un temps de canvi econòmic i social que exigeix noves capaci-
tats i visions.

Projecte:“Apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo, a través de la tecnologia”

País: Equador. 

Contrapart: Centro para la Participación y Acción Política de las Mujeres (CEPAM).

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.

 Aportació CEPAM: 8.400 �

Execució del projecte:

En el cas de Rumiñahui, també s'han apoderat les 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 s'ha enfortit, ja que la seua gestió és més 
coneguda per la ciutadania i especialment per les dones, i està més ben articulada amb altres 
instàncies municipals amb responsabilitats en temes de desenvolupament econòmic i social.
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PROJECTES 2020

Projecte: “COVID19 i la lluita a la violència de gènere”

Núm.: 240.1

Contrapart: CEPAM.

Objectiu específic: Dones víctimes de violència reben assistència en els municipis de 
Rumiñahui i Otavalo.

Objectiu general: Millorada la atenció a víctimes de violència de gènere durant la pandèmia 
COVID-19.

Població beneficiària: 

El personal municipal dels GADs de Rumiñahui i Otavalo i les dones víctimes de violència dels 
dos municipis.

Aportacions:

 Fons Valencià per la Solidaritat: 4.000 �

Execució del projecte:

Les presents intervencions d'acció humanitària pretenen brindar assessoria per a la implemen-
tació 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 aspec-
tes sanitaris i prevenció de violència masclista.

País: Equador.

Els municipis de Rumiñahui i Otavalo són els nostres associats amb els qui treballem per a 
enfortir les seues capacitats per formular i implementar polítiques públiques per a la igualtat 
contra la violència intrafamiliar i de gènere. El treball en aquests municipis continua malgrat 
l'emergència deguda a la pandèmia del COVID-19. 

Intervencions
d’acció humanitària
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Beneficiaris Indirectes: S’ha beneficiat a les Juntes Parroquials rurals on es concentra la pobla-
ció rural i indígena amb alts nivells de pobresa. 

Beneficiaris Directes:100 dones emprenedores, 50 per cada municipi, que han tingut accés 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.

Núm.: 241

Persones beneficiàries: 

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 ha donat suport al sosteni-
ment de les emprenedories de dones, millorant el maneig de negocis, educació financera, 
estratègies de venda dels seus productes, neteja i seguretat. Per al cas d'Otavalo, existeix ja una 
plataforma virtual «OTAVALO PRODUEIX», on participen al voltant de 100 emprenedories, que 
promouen el comerç electrònic. El projecte impulsa la participació i capacitació de les emprene-
dores i dona suport a la difusió dels seus productes.

Cost total projecte: 56.523,16 �

Objectiu general: Millorar les capacitats i accés de les dones a la tecnologia digital per a 
l'apoderament personal post pandèmia COVID19.

 Aportació Fons: 20.000 �

 Aportació GADs Otavalo i Rumiñahui:17.000 �

Objectius específics: 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. 

El projecte ha enfortit 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 ha sigut una oportunitat per a 
apoderar a les dones perquè és un temps de canvi econòmic i social que exigeix noves capaci-
tats i visions.

Projecte:“Apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo, a través de la tecnologia”

País: Equador. 

Contrapart: Centro para la Participación y Acción Política de las Mujeres (CEPAM).

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.

 Aportació CEPAM: 8.400 �

Execució del projecte:

En el cas de Rumiñahui, també s'han apoderat les 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 s'ha enfortit, ja que la seua gestió és més 
coneguda per la ciutadania i especialment per les dones, i està més ben articulada amb altres 
instàncies municipals amb responsabilitats en temes de desenvolupament econòmic i social.

31

PROJECTES 2020

Projecte: “COVID19 i la lluita a la violència de gènere”

Núm.: 240.1

Contrapart: CEPAM.

Objectiu específic: Dones víctimes de violència reben assistència en els municipis de 
Rumiñahui i Otavalo.

Objectiu general: Millorada la atenció a víctimes de violència de gènere durant la pandèmia 
COVID-19.

Població beneficiària: 

El personal municipal dels GADs de Rumiñahui i Otavalo i les dones víctimes de violència dels 
dos municipis.

Aportacions:

 Fons Valencià per la Solidaritat: 4.000 �

Execució del projecte:

Les presents intervencions d'acció humanitària pretenen brindar assessoria per a la implemen-
tació 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 aspec-
tes sanitaris i prevenció de violència masclista.

País: Equador.

Els municipis de Rumiñahui i Otavalo són els nostres associats amb els qui treballem per a 
enfortir les seues capacitats per formular i implementar polítiques públiques per a la igualtat 
contra la violència intrafamiliar i de gènere. El treball en aquests municipis continua malgrat 
l'emergència deguda a la pandèmia del COVID-19. 

Intervencions
d’acció humanitària
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Núm.: 240.2

Projecte: “Joves indígenes contra la COVID-19” 

Contrapart: Proceso Servicios Educativos ONGD.

Creada una campanya comunicacional d'informació sobre els riscs del COVID-19 i les mesures 
de protecció i higiene.

Implementades mesures d'informació i protecció enfront de la pandèmia COVID-19.

La població local dels 6 GADS i els equips tècnics juvenils.

 Fons Valencià per la Solidaritat: 5.500 �

Distribuïdes mascaretes a la població en risc dels 6 municipis.

País: Bolívia.

Població beneficiària: 

Objectius específics: 

Objectiu general: 

Els joves de les plataformes municipals senten la necessitat d'ajudar i col·laborar com a col·lec-
tiu per al bé comú dels seus municipis. La intervenció d'emergència ha tingut 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 ha constat de la distribució de mascaretes per part de la joventut de les plataformes i la 
posterior distribució als col·lectius més desfavorits dels 6 municipis.

Aportacions:

Execució del projecte:
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Educació per al desenvolupament
i la ciutadania global 

L'activitat de l'Àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global durant l'any 2020 ha 
estat marcada, lògicament, per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L'expansió del virus i la 
declaració de l'estat d'alarma va coincidir amb el desenvolupament de les activitats del projecte “Ser 
dona al Sud”, el que va provocar que es cancel·laren les últimes activitats programades i s'anticipara 
el retorn al seu país de la delegació equatoriana. Durant la resta de l'any, la crisi sanitària ha condicio-
nat i dificultat el desenvolupament dels projectes previstos, encara que el balanç final és molt positiu, 
ja que s'han pogut executar els quatre projectes planificats, amb la realització de 116 activitats en 27 
municipis diferents en les que han participat un total de 2.847 persones.

Durant la primera quinzena del mes de març s'ha desenvolupat el nostre projecte amb més trajectòria, 
“Ser dona al Sud”, que en 2020 ha arribat a la seua setzena edició.

Tota l'activitat de l'àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global es desenvolupa en 
el marc de l'Agenda 2030, treballant de manera específica alguns dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que l'Agenda contempla, i alineada amb el IV Pla Director de la 
Cooperació de la Comunitat Valenciana 2017-2020.

Un altre projecte referent en els últims temps, “In/Sostenible”, iniciat en 2017 amb el suport i el 
cofinançament de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 
s'ha executat en 2020 amb el cofinançament de la Diputació de Castelló, arribant a 6 municipis de la 
província de Castelló.

En l'últim trimestre de l'any, entre els mesos de setembre i desembre, hem desenvolupat el projecte 
“València per la Pau”, fruit de la col·laboració amb la Diputació de València, entitat que ha cofinançat 
les activitats desenvolupades a 7 municipis de la província.

MUNICIPIS AMB ACTIVITATS D'EpD EN 2020

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Castelló de la Plana L'Alcora La Vall d'Alba

Morella Sogorb Vinaròs

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Castelló de Rugat Benifaió Xàtiva

L'Alcúdia Ontinyent Alcàsser

Canals La Llosa de Ranes Alfarrasí

Otos L'Olleria València

Picanya Bocairent Almussafes

Catarroja Gandia Paiporta

Polinyà de Xúquer

PROVÍNCIA D'ALACANT

Alfafara Elx
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Núm.: 240.2

Projecte: “Joves indígenes contra la COVID-19” 

Contrapart: Proceso Servicios Educativos ONGD.

Creada una campanya comunicacional d'informació sobre els riscs del COVID-19 i les mesures 
de protecció i higiene.

Implementades mesures d'informació i protecció enfront de la pandèmia COVID-19.

La població local dels 6 GADS i els equips tècnics juvenils.

 Fons Valencià per la Solidaritat: 5.500 �

Distribuïdes mascaretes a la població en risc dels 6 municipis.

País: Bolívia.

Població beneficiària: 

Objectius específics: 

Objectiu general: 

Els joves de les plataformes municipals senten la necessitat d'ajudar i col·laborar com a col·lec-
tiu per al bé comú dels seus municipis. La intervenció d'emergència ha tingut 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 ha constat de la distribució de mascaretes per part de la joventut de les plataformes i la 
posterior distribució als col·lectius més desfavorits dels 6 municipis.

Aportacions:

Execució del projecte:
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Educació per al desenvolupament
i la ciutadania global 

L'activitat de l'Àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global durant l'any 2020 ha 
estat marcada, lògicament, per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L'expansió del virus i la 
declaració de l'estat d'alarma va coincidir amb el desenvolupament de les activitats del projecte “Ser 
dona al Sud”, el que va provocar que es cancel·laren les últimes activitats programades i s'anticipara 
el retorn al seu país de la delegació equatoriana. Durant la resta de l'any, la crisi sanitària ha condicio-
nat i dificultat el desenvolupament dels projectes previstos, encara que el balanç final és molt positiu, 
ja que s'han pogut executar els quatre projectes planificats, amb la realització de 116 activitats en 27 
municipis diferents en les que han participat un total de 2.847 persones.

Durant la primera quinzena del mes de març s'ha desenvolupat el nostre projecte amb més trajectòria, 
“Ser dona al Sud”, que en 2020 ha arribat a la seua setzena edició.

Tota l'activitat de l'àrea d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global es desenvolupa en 
el marc de l'Agenda 2030, treballant de manera específica alguns dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que l'Agenda contempla, i alineada amb el IV Pla Director de la 
Cooperació de la Comunitat Valenciana 2017-2020.

Un altre projecte referent en els últims temps, “In/Sostenible”, iniciat en 2017 amb el suport i el 
cofinançament de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 
s'ha executat en 2020 amb el cofinançament de la Diputació de Castelló, arribant a 6 municipis de la 
província de Castelló.

En l'últim trimestre de l'any, entre els mesos de setembre i desembre, hem desenvolupat el projecte 
“València per la Pau”, fruit de la col·laboració amb la Diputació de València, entitat que ha cofinançat 
les activitats desenvolupades a 7 municipis de la província.

MUNICIPIS AMB ACTIVITATS D'EpD EN 2020

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Castelló de la Plana L'Alcora La Vall d'Alba

Morella Sogorb Vinaròs

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Castelló de Rugat Benifaió Xàtiva

L'Alcúdia Ontinyent Alcàsser

Canals La Llosa de Ranes Alfarrasí

Otos L'Olleria València

Picanya Bocairent Almussafes

Catarroja Gandia Paiporta

Polinyà de Xúquer

PROVÍNCIA D'ALACANT

Alfafara Elx



Conferència “Violència masclista en relacions de parella de pobles indígenes d'Otavalo”

Encara que la part relativa a la comunicació està detallada en un punt específic d'aquesta memòria, 
donada la importància que considerem que té aquest pilar fonamental per a difondre i transmetre 
tota la activitat desenvolupada per l'entitat, a nivell d'organització i planificació dels diferents projec-
tes, es considera com una part del projecte “Sensibilització Socis”.

PC 231 - SER DONA AL SUD

“Ser dona al Sud” és el projecte de sensibilització del Fons Valencià emmarcat en la celebració del 8 
de març, Dia Internacional de la Dona, i que en 2020 ha arribat a la seua setzena edició. L'objectiu 
general del projecte és donar a conéixer 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. L'edició de 2020 ha comptat amb els testimonis de Lilia Rodríguez, 
Presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM); José Luis 
Cevallos, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) de 
Rumiñahui (Equador) i Elsa Cachimuel, tècnica de formulació de polítiques públiques del 
COPRODER d'Otavalo (Equador), tres persones amb una gran experiència en la lluita contra la 
violència de gènere, especialment de les dones amb pocs ingressos, les joves i altres grups d'atenció 
prioritària.

Per últim, no ens podem oblidar d'altre clàssic de l'entitat, “Sensibilització Socis”, el nostre projecte 
més divers i eclèctic, que amb l'objectiu de donar a conéixer el treball del Fons Valencià i impulsar, 
des de la participació i la implicació de la societat valenciana, la recerca d'un món més just i solidari, 
al llarg de tot l'any recull les diferents iniciatives i propostes dels municipis socis per tal de participar 
en diferents activitats organitzades al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, i que en 2020 
s'ha centrat en el camp de l'educació, amb la realització de diverses accions formatives.

A continuació exposem de manera detallada les diferents activitats i accions desenvolupades en 
aquests projectes.

El desenvolupament de l'edició de “Ser dona al Sud” en 2020 s'ha articulat al voltant d'un cicle de 
conferències per al públic en general, tallers en diferents instituts d'educació secundària i comissions 
de treball tècnic, mitjançant les quals totes les persones participants han pogut conéixer de primera 
mà la realitat de les dones equatorianes als municipis d'Otavalo i Rumiñahui, en especial de les 
indígenes de pobles originaris que viuen en zones rurals. Així mateix, s'ha pogut traslladar a la 
població valenciana el gran treball desenvolupat per CEPAM durant els més de 25 anys de lluita pels 
drets de les dones a l'Equador.

Les activitats que han format part del projecte són:

La conferència, dirigida a la població en general dels municipis participants, ha permés conéixer, 
gràcies als testimonis d'Elsa Cachimuel i Lilia Rodríguez, la realitat de les dones dels pobles origina-
ris a les zones rurals de l’Equador, les diferències culturals que dificulten l'accés a la salut de les 
dones indígenes i els sistemes de justícia propis de les comunitats de pobles originaris amb què es 
resolen moltes de les situacions de violència contra les dones.
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Durant la campanya, la delegació equatoriana ha estat rebuda pels diferents representants polítics 
dels municipis que han acollit les activitats, compartint amb alcaldes, alcaldesses, regidors, regido-
res, tècnics i tècniques municipals el seu treball i les impressions de la seua participació en el projec-
te.

El taller impartit per José Cevallos ha mostrat a l'alumnat de Secundària dels centres educatius 
valencians el cercle de la violència, els senyals que delaten que s'està immers en una relació tòxica i 
el treball desenvolupat pels COPRODER de Rumiñahui i Otavalo amb la joventut equatoriana per a 
donar-los recursos i poder posar fi a aquest tipus de relació.

Taller “Enamorament i relacions tòxiques. Prevenció de la violència i canvi cultural en la   
joventut de Rumiñahui i Otavalo”

Recepcions institucionals

Reunions tècniques

Les comissions tècniques realitzades han consistit en reunions de treball en grups reduïts que han 
facilitat l'intercanvi d'experiències entre la delegació equatoriana i entitats de la Comunitat 
Valenciana. S'han realitzat quatre comissions tècniques amb la Casa de la Dona d'Elx, el Servei 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València, la Fundació Musol i l'Àrea de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Xàtiva.

Pel que fa a la participació en les diferents activitats, s'han realitzat 40 activitats a 17 municipis: 
Castelló de Rugat, Alfafara, Xàtiva, Benifaió, L'Alcúdia, Elx, Ontinyent, Alcàsser, Canals, La Llosa de 
Ranes, Alfarrasí, Otos, L'Olleria, València, Picanya, Bocairent i Almussafes (les activitats previstes a 
Teulada, Gandia i Els Poblets van ser cancel·lades per la situació d'emergència sanitària), amb una 
participació total de 764 persones.

SER DONA AL SUD 2020

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

1/03/2020

Castelló de 
Rugat

Assistència a l'homenatge a Carmen 
Alborch

Alfafara Conferència per al públic en general 20

2/03/2020

Xàtiva Reunió tècnica ocina FVS 5

Benifaió
Recepció corporació 6

Conferència per al públic en general 28

L'Alcúdia Conferència per al públic en general 20

4/03/2020 Elx

Tallers La Devesa School 35

Reunió tècnica Casa de la Dona 2

Tallers IES Nit de l'Albà 32

Recepció Regidora Cooperació al 
desenvolupament

1

Tallers IES Victòria Kent 70

Entrevista Cadena SER Elx 2
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Conferència “Violència masclista en relacions de parella de pobles indígenes d'Otavalo”

Encara que la part relativa a la comunicació està detallada en un punt específic d'aquesta memòria, 
donada la importància que considerem que té aquest pilar fonamental per a difondre i transmetre 
tota la activitat desenvolupada per l'entitat, a nivell d'organització i planificació dels diferents projec-
tes, es considera com una part del projecte “Sensibilització Socis”.

PC 231 - SER DONA AL SUD

“Ser dona al Sud” és el projecte de sensibilització del Fons Valencià emmarcat en la celebració del 8 
de març, Dia Internacional de la Dona, i que en 2020 ha arribat a la seua setzena edició. L'objectiu 
general del projecte és donar a conéixer 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. L'edició de 2020 ha comptat amb els testimonis de Lilia Rodríguez, 
Presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM); José Luis 
Cevallos, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) de 
Rumiñahui (Equador) i Elsa Cachimuel, tècnica de formulació de polítiques públiques del 
COPRODER d'Otavalo (Equador), tres persones amb una gran experiència en la lluita contra la 
violència de gènere, especialment de les dones amb pocs ingressos, les joves i altres grups d'atenció 
prioritària.

Per últim, no ens podem oblidar d'altre clàssic de l'entitat, “Sensibilització Socis”, el nostre projecte 
més divers i eclèctic, que amb l'objectiu de donar a conéixer el treball del Fons Valencià i impulsar, 
des de la participació i la implicació de la societat valenciana, la recerca d'un món més just i solidari, 
al llarg de tot l'any recull les diferents iniciatives i propostes dels municipis socis per tal de participar 
en diferents activitats organitzades al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, i que en 2020 
s'ha centrat en el camp de l'educació, amb la realització de diverses accions formatives.

A continuació exposem de manera detallada les diferents activitats i accions desenvolupades en 
aquests projectes.

El desenvolupament de l'edició de “Ser dona al Sud” en 2020 s'ha articulat al voltant d'un cicle de 
conferències per al públic en general, tallers en diferents instituts d'educació secundària i comissions 
de treball tècnic, mitjançant les quals totes les persones participants han pogut conéixer de primera 
mà la realitat de les dones equatorianes als municipis d'Otavalo i Rumiñahui, en especial de les 
indígenes de pobles originaris que viuen en zones rurals. Així mateix, s'ha pogut traslladar a la 
població valenciana el gran treball desenvolupat per CEPAM durant els més de 25 anys de lluita pels 
drets de les dones a l'Equador.

Les activitats que han format part del projecte són:

La conferència, dirigida a la població en general dels municipis participants, ha permés conéixer, 
gràcies als testimonis d'Elsa Cachimuel i Lilia Rodríguez, la realitat de les dones dels pobles origina-
ris a les zones rurals de l’Equador, les diferències culturals que dificulten l'accés a la salut de les 
dones indígenes i els sistemes de justícia propis de les comunitats de pobles originaris amb què es 
resolen moltes de les situacions de violència contra les dones.
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Durant la campanya, la delegació equatoriana ha estat rebuda pels diferents representants polítics 
dels municipis que han acollit les activitats, compartint amb alcaldes, alcaldesses, regidors, regido-
res, tècnics i tècniques municipals el seu treball i les impressions de la seua participació en el projec-
te.

El taller impartit per José Cevallos ha mostrat a l'alumnat de Secundària dels centres educatius 
valencians el cercle de la violència, els senyals que delaten que s'està immers en una relació tòxica i 
el treball desenvolupat pels COPRODER de Rumiñahui i Otavalo amb la joventut equatoriana per a 
donar-los recursos i poder posar fi a aquest tipus de relació.

Taller “Enamorament i relacions tòxiques. Prevenció de la violència i canvi cultural en la   
joventut de Rumiñahui i Otavalo”

Recepcions institucionals

Reunions tècniques

Les comissions tècniques realitzades han consistit en reunions de treball en grups reduïts que han 
facilitat l'intercanvi d'experiències entre la delegació equatoriana i entitats de la Comunitat 
Valenciana. S'han realitzat quatre comissions tècniques amb la Casa de la Dona d'Elx, el Servei 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València, la Fundació Musol i l'Àrea de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Xàtiva.

Pel que fa a la participació en les diferents activitats, s'han realitzat 40 activitats a 17 municipis: 
Castelló de Rugat, Alfafara, Xàtiva, Benifaió, L'Alcúdia, Elx, Ontinyent, Alcàsser, Canals, La Llosa de 
Ranes, Alfarrasí, Otos, L'Olleria, València, Picanya, Bocairent i Almussafes (les activitats previstes a 
Teulada, Gandia i Els Poblets van ser cancel·lades per la situació d'emergència sanitària), amb una 
participació total de 764 persones.

SER DONA AL SUD 2020

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

1/03/2020

Castelló de 
Rugat

Assistència a l'homenatge a Carmen 
Alborch

Alfafara Conferència per al públic en general 20

2/03/2020

Xàtiva Reunió tècnica ocina FVS 5

Benifaió
Recepció corporació 6

Conferència per al públic en general 28

L'Alcúdia Conferència per al públic en general 20

4/03/2020 Elx

Tallers La Devesa School 35

Reunió tècnica Casa de la Dona 2

Tallers IES Nit de l'Albà 32

Recepció Regidora Cooperació al 
desenvolupament

1

Tallers IES Victòria Kent 70

Entrevista Cadena SER Elx 2

35



36

SER DONA AL SUD 2020

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

5/03/2020
Ontinyent

Tallers IES l'Estació 50

Recepció corporació 4

Tallers IES Jaume I 80

Tallers IES Pou Clar 55

Alcàsser Conferència per al públic en general 25

6/03/2020

Canals Entrevista Comarcal TV 2

La Llosa de 
Ranes

Recepció regidoria Benestar Social 3

Conferència per al públic en general 25

Alfarrasí Conferència per al públic en general 10

7/03/2020 Otos Conferència per al públic en general 19

9/03/2020
Xàtiva

Entrevista Cadena SER Xàtiva 1

Recepció Alcalde i Regidora Cultura, 
Turisme i Memòria

2

Reunió tècnica àrea Serveis Socials 8

Entrevista Xtra Ràdio 2

L'Olleria Conferència per al públic en general 45

10/03/2020
València

Reunió tècnica Fundació Musol 2

Reunió Servei d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives

8

Picanya Conferència per al públic en general 18

11/03/2020

Bocairent Tallers IES Bocairent 95

Almussafes

Tallers IES Almussafes 65

Recepció Regidora de Benestar 
Social, Sanitat i Majors

3

Conferència per al públic en general 13

13/3/2020 Xàtiva
Reunió institucional amb la Directora 
General de Cooperació

1
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“València per la Pau” té com a objectiu conscienciar i acostar la Cultura de la Pau i l'ODS número 16, 
relatiu a la construcció de societats pacífiques, justes i inclusives, a la població de 6 municipis de la 
província de València.

Cost total del projecte: 15.590,24 �.

 Aportació Fons: 15.590,24 �.

PC232 - VALÈNCIA PER LA PAU

Mitjançant “València per la Pau”, projecte cofinançat per la Diputació de València, s'ha treballat  al 
voltant de 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 en aquest objectiu, amb la presenta-
ció del documental “Els fils del tauler” com a element vertebrador de les 3 activitats que composen 
la campanya: un cinefòrum municipal, tallers per a l’alumnat de Batxillerat i una jornada formativa.

“Els Fils del Tauler”, del Col·lectiu Mirades, és un documental d'investigació sobre les causes i 
conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, que es planteja com un al·legat a la Cultura de Pau 
i de defensa dels Drets Humans, de pensament crític i reflexió. El Col·lectiu Mirades és una cooperati-
va audiovisual valenciana de treball associat sense ànim de lucre que realitza documentals de 
denúncia de les injustícies socials, que busquen donar la paraula a les persones oblidades i sense 
veu.

SER DONA AL SUD 2020

ACTIVITAT QUANTITAT PARTICIPANTS

Conferència per a públic en general 10 223

Taller per a alumnat de secundària 11 482

Reunions tècniques de treball 5 25

Entrevistes a mitjans de comunicació 4 7

Actes institucionals 7 20

TOTAL 40 757
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Cinefòrum municipal.

Activitat dirigida al públic en general, consistent en el visionat del documental “Els Fils del Tauler”, 
seguit d'una taula rodona amb la participació de José Gayà, director del documental, i el testimoni de 
Lemadla Kori i Claudia García, dones refugiades protagonistes del mateix. En totes les activitats s'ha 
realitzat una presentació, amb la intervenció de representants dels ajuntaments participants i el Fons 
Valencià.

Taller didàctic per a l'alumnat de Batxillerat i centres de formació de persones adultes.

La temàtica dels tallers s'emmarca dins de l'ODS 16 de l'Agenda 2030 i es centra en un àrea de la 
Cultura de Pau: la no violència activa, que s'ha tractat a partir dels diferents tipus de violència, les 
seues conseqüències socials, la perspectiva positiva del conflicte i com la violència, creada per 
diferents tipus d'interessos, afecta a la nostra vida i a la resta de ciutadans/es del món, treballant què 
podem fer en el nostre dia a dia per canviar aquesta dinàmica. 

A la primera sessió del taller s'han treballat aquests conceptes amb la tècnica del teatre de l'oprimit 
d'Augusto Boal, mentre que a la segona sessió s'ha projectat el documental “Els Fils del Tauler”, 
seguit del cinefòrum amb la participació de José Gayà, Lemadla Kori i Claudia García.

Degut a les restriccions provocades per la pandèmia no ha estat possible realitzar el taller a tots els 
centres educatius previstos, especialment la primera sessió, degut al risc de contacte físic, encara 
que, en contrapartida, s'han pogut realitzar més sessions del cinefòrum de les previstes inicialment .

El seminari es va celebrar el 6 d'octubre de 2020 a la Casa de la Marquesa de la ciutat de Gandia, amb 
la participació de 60 persones (el màxim d'aforament previst), entre ponents i públic assistent.

La jornada va estar presidida per Mentxu Balaguer Pastor, Diputada Provincial de l'Àrea de 
Cooperació Internacional de la Diputació de València; Diana Morant Ripoll, Alcaldessa de Gandia; i 
Álvaro Escorihuela Claramonte, President del Fons Valencià per la Solidaritat, i es va centrar en 
analitzar les causes dels conflictes existents arreu del món, les possibles accions per a la resolució 
dels mateixos i el paper clau de la ciutadania en la consecució de la Pau, amb el següent programa:

Jornada formativa “ODS 16: Ciutadania per la Pau. Educació en i per al conflicte”.

Les activitats realitzades als diferents municipis i centres educatius han estat les següents:

• Presentació institucional.

• Ponència “La prevención de conflictos y la construcción de la paz: una asignatura pendien-
te”, a càrrec de Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

• Projecció del documental “Els Fils del Tauler”, del Col·lectiu Mirades, presentat pel seu 
director, Josep Gayà, i amb la participació de Claudia García Giraldo i Lemadla Kori, protago-
nistes del mateix.

• Ponència “Cultura de Paz y no violéncia: La voz de Nosotros, los pueblos”, de Federico Mayor 
Zaragoza, President de la Fundación Cultura de Paz i Ex Director General de la Unesco.

Pel que fa a la participació en les diferents activitats, s'han realitzat 30 activitats a 7 municipis  
(Castelló de Rugat, Canals, Catarroja, Gandia, L'Olleria, Paiporta i Polinyà de Xúquer) i 4 centres 
educatius (el CEIP L'Alcocera de Polinyà, l'IES Sivera Font de Canals, l'IES Sanchis Guarner de 
Castelló de Rugat i el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Canals), amb una 
participació total de 644 persones.

• Cloenda, a càrrec de Liduvina Gil Climent, Regidora de Sanitat i Polítiques Saludables, 
Mediació i Convivència, Relacions Internacionals i Agermanaments, Gent Major i Centres de 
Convivència de l'Ajuntament de Gandia i Verónica Ferri Fayos, Vicepresidenta del Fons 
Valencià per la Solidaritat.
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VALÈNCIA PER LA PAU

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

21/09/2020 València Acte institucional presentació projecte Diputació 20

24/09/2020 Gandia Acte institucional presentació jornada formativa 2

6/10/2020 Gandia Jornada formativa 60

27/10/2020 L'Olleria Cinefòrum municipal 10

10/11/2020 Canals Taller didàctic IES Sivera Font 50

11/11/2020 Paiporta Cinefòrum municipal 26

12/11/2020 Canals Taller didàctic IES Sivera Font 100

13/11/2020
Castelló de 
Rugat

Cinefòrum municipal 26

25/11/2020 Canals

Recepció institucional corporació municipal 6

Cinefòrum municipal 14

26/11/2020 Canals Taller didàctic EPA Canals 33

27/11/2020
Polinyà de 
Xúquer

Taller didàctic CEIP L'Alcocera 70

28/11/2020
Polinyà de 
Xúquer

Cinefòrum municipal 20

30/11/2020
Castelló de 
Rugat

Taller didàctic IES Sanchis Guarner 76

10/12/2020 Catarroja Cinefòrum municipal 19

15/12/2020 Canals Taller didàctic IES Sivera Font 74

17/12/2020 Canals Taller didàctic IES Sivera Font 38

VALÈNCIA PER LA PAU

ACTIVITAT QUANTITAT PARTICIPANTS

Cinefòrum municipal 6 115

Taller teatralitzat per a centres educatius 8 166

Cinefòrum per a centres educatius 12 275

Jornada formativa 1 60

Actes institucionals 3 28

TOTAL 30 644
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Cinefòrum municipal.

Activitat dirigida al públic en general, consistent en el visionat del documental “Els Fils del Tauler”, 
seguit d'una taula rodona amb la participació de José Gayà, director del documental, i el testimoni de 
Lemadla Kori i Claudia García, dones refugiades protagonistes del mateix. En totes les activitats s'ha 
realitzat una presentació, amb la intervenció de representants dels ajuntaments participants i el Fons 
Valencià.

Taller didàctic per a l'alumnat de Batxillerat i centres de formació de persones adultes.

La temàtica dels tallers s'emmarca dins de l'ODS 16 de l'Agenda 2030 i es centra en un àrea de la 
Cultura de Pau: la no violència activa, que s'ha tractat a partir dels diferents tipus de violència, les 
seues conseqüències socials, la perspectiva positiva del conflicte i com la violència, creada per 
diferents tipus d'interessos, afecta a la nostra vida i a la resta de ciutadans/es del món, treballant què 
podem fer en el nostre dia a dia per canviar aquesta dinàmica. 

A la primera sessió del taller s'han treballat aquests conceptes amb la tècnica del teatre de l'oprimit 
d'Augusto Boal, mentre que a la segona sessió s'ha projectat el documental “Els Fils del Tauler”, 
seguit del cinefòrum amb la participació de José Gayà, Lemadla Kori i Claudia García.

Degut a les restriccions provocades per la pandèmia no ha estat possible realitzar el taller a tots els 
centres educatius previstos, especialment la primera sessió, degut al risc de contacte físic, encara 
que, en contrapartida, s'han pogut realitzar més sessions del cinefòrum de les previstes inicialment .

El seminari es va celebrar el 6 d'octubre de 2020 a la Casa de la Marquesa de la ciutat de Gandia, amb 
la participació de 60 persones (el màxim d'aforament previst), entre ponents i públic assistent.

La jornada va estar presidida per Mentxu Balaguer Pastor, Diputada Provincial de l'Àrea de 
Cooperació Internacional de la Diputació de València; Diana Morant Ripoll, Alcaldessa de Gandia; i 
Álvaro Escorihuela Claramonte, President del Fons Valencià per la Solidaritat, i es va centrar en 
analitzar les causes dels conflictes existents arreu del món, les possibles accions per a la resolució 
dels mateixos i el paper clau de la ciutadania en la consecució de la Pau, amb el següent programa:

Jornada formativa “ODS 16: Ciutadania per la Pau. Educació en i per al conflicte”.

Les activitats realitzades als diferents municipis i centres educatius han estat les següents:

• Presentació institucional.

• Ponència “La prevención de conflictos y la construcción de la paz: una asignatura pendien-
te”, a càrrec de Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

• Projecció del documental “Els Fils del Tauler”, del Col·lectiu Mirades, presentat pel seu 
director, Josep Gayà, i amb la participació de Claudia García Giraldo i Lemadla Kori, protago-
nistes del mateix.

• Ponència “Cultura de Paz y no violéncia: La voz de Nosotros, los pueblos”, de Federico Mayor 
Zaragoza, President de la Fundación Cultura de Paz i Ex Director General de la Unesco.

Pel que fa a la participació en les diferents activitats, s'han realitzat 30 activitats a 7 municipis  
(Castelló de Rugat, Canals, Catarroja, Gandia, L'Olleria, Paiporta i Polinyà de Xúquer) i 4 centres 
educatius (el CEIP L'Alcocera de Polinyà, l'IES Sivera Font de Canals, l'IES Sanchis Guarner de 
Castelló de Rugat i el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Canals), amb una 
participació total de 644 persones.

• Cloenda, a càrrec de Liduvina Gil Climent, Regidora de Sanitat i Polítiques Saludables, 
Mediació i Convivència, Relacions Internacionals i Agermanaments, Gent Major i Centres de 
Convivència de l'Ajuntament de Gandia i Verónica Ferri Fayos, Vicepresidenta del Fons 
Valencià per la Solidaritat.

38

VALÈNCIA PER LA PAU
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VALÈNCIA PER LA PAU

ACTIVITAT QUANTITAT PARTICIPANTS
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Cost total del projecte: 43.602,35 �.

 Aportació Fons: 8.602,35 �.

PC233 - IN/SOSTENIBLE

 Aportació Diputació de València: 35.000 �.

“In/Sostenible”, projecte desenvolupat pel Fons Valencià des de 2017, s'ha desenvolupat durant 
2020 amb el cofinançament de la Diputació de Castelló, amb l'objectiu de donar a conéixer i sensibi-
litzar a la població de 6 municipis de la província de Castelló sobre què són els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i, de manera més específica, l'ODS 12 relatiu a la producció i 
consum sostenibles.

El projecte s'ha desenvolupat en plena segona onada de la pandèmia provocada per la Covid-19, el 
que ha dificultat la planificació i execució de les activitats previstes. En la majoria de municipis s'ha 
hagut d'ajornar activitats respecte de la data prevista inicialment, desenvolupant-les en funció de les 
restriccions decretades en cada moment a cadascun dels municipis participants; així mateix, totes 
les activitats destinades al públic en general i la jornada formativa s'han realitzat amb limitacions 
d'aforament, el que ha motivat la participació de menys persones de les previstes inicialment; per 
últim, els protocols sanitaris aplicats als centres educatius han condicionat el normal desenvolupa-
ment dels tallers didàctics, impossibilitant la seua realització en alguns municipis. No obstant això, 
s'ha pogut desenvolupar el projecte als 6 municipis previstos i s'han dut a terme la pràctica totalitat de 
les activitats previstes, amb la participació d'un total de 1.436 persones.

Activitat de sensibilització: Exposició “IN/SOSTENIBLE. Un camí cap a la sostenibilitat”.

L'exposició s'ha instal·lat als 5 municipis previstos: L'Alcora, La Vall d'Alba, Morella, Sogorb i Vinaròs. 
A L'Alcora, degut a les restriccions decretades al municipi, l'exposició s'ha ubicat a l'IES L'Alcalatén, 
que ha acollit els tallers didàctics; a La Vall d'Alba ha estat instal·lada a l'IES Vall d'Alba durant els 
primers dies i després s'ha traslladat al Centre Polivalent, on ha estat oberta al públic. 

El total de persones que han visitat l'exposició i han participat en els actes de presentació han estat 
616.

Pel que fa als actes d'inauguració previstos als municipis que han acollit l'exposició, la situació 
sanitària aconsellava no realitzar-los oberts al públic, per la qual cosa s'ha optat per realitzar un acte 
institucional per presentar l'exposició i l'entitat (en el cas dels municipis no socis del Fons Valencià), 
amb la presència de membres de les corporacions municipals, el President i el Gerent del Fons 
Valencià.
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• A Sogorb s'ha realitzat online a través del Facebook del Fons Valencià per la Solidaritat.

La jornada s'ha realitzat el dia 1 d'octubre de 2020 a l'Espai Menador de la ciutat de Castelló, comple-
tant l'aforament de 40 persones previst per l'Ajuntament de Castelló i el Fons Valencià.

La realització del taller didàctic ha suposat un repte en les condicions sanitàries en què s'ha desenvo-
lupat el projecte, fonamentalment als centres educatius, donades les restriccions per a l'accés als 
mateixos de personal no docent i la cancel·lació de la majoria d'activitats extraescolars. No obstant 
això, s'ha realitzat un total de 28 sessions a tres centres educatius i un ajuntament, superant el nom-
bre de tallers previstos al projecte, amb una participació total de 517 alumnes i professors.

La jornada va estar presidida per Patricia Puerta Barberà, Vicepresidenta i Diputada Provincial de 
l'Àrea d'Acció Social de la Diputació de Castelló; Mª Carmen Ribera Soriano, Regidora de Benestar 
Social, Dependència, Infància i Cooperació de l'Ajuntament de Castelló; i Álvaro Escorihuela 
Claramonte, President del Fons Valencià per la Solidaritat, i va servir per a reflexionar sobre la neces-
sitat de seguir impulsant des de tots els àmbits accions encaminades a la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, malgrat les actuals dificultats derivades de la crisi sanitària provo-
cada per la Covid-19, així com per a difondre i visibilitzar diferents actuacions relacionades amb el 
turisme, la mobilitat, la gestió de residus i l'agricultura posades en marxa des de les administracions 
locals, els centres educatius i les empreses de la província de Castelló. El programa de la jornada va 
ser el següent:

• A La Vall d'Alba s'han realitzat dues sessions per a l'alumnat d'infantil del CEIP l'Albea.

• A Sogorb i Morella no ha estat possible realitzar el taller, donades les restriccions en vigor als 
municipis i centres educatius.

• Presentació institucional.

Taller didàctic: “Soc conscient de quin consum faig”.

• Ponència “Sostenibilitat en temps de pandèmia”, a càrrec de Mª Josep Picò Garcés, periodis-
ta ambiental i professora associada de la Universitat Jaume I.

• Al CEIP l'Albea de La Vall d'Alba s'han realitzat 10 sessions, amb la participació en els tallers 
de tot l'alumnat de Primària (202 alumnes i professors).

Activitat lúdica i de sensiblització sobre els ODS: Contacontes “Anem a cercar un tresor”. 
(©2018 Janosch film &medien AG, Berlin).

• A Vinaròs i Morella s'ha realitzat amb limitacions d'aforament.

• A Vinaròs s'han realitzat 3 sessions per a grups de l'àrea de Benestar Social de l'ajuntament, 
amb la participació de 6 persones per sessió, en compliment de les restriccions vigents al 
municipi.

Jornada formativa: “Construint el futur que volem. Caminant cap a la sostenibilitat”.

• A l'IES Vall d'Alba s'han realitzat 8 sessions per a alumnat de 4t d'Eso, 1r i 2n de Batxillerat, amb 
la participació de 148 alumnes i professors.

• Taula d'experiències “Impulsant la sostenibilitat: el paper de les administracions locals i el 
sector privat”, amb la participació de José Ramón Ventura Chalmeta, Regidor de 
Sostenibilitat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vila-real; Ricardo Roda, tècnic de la 
empresa Itinerantur; i Fernando Daròs Arnau, Regidor d'Agricultura i Sostenibilitat de 
l'Ajuntament de La Vall d'Uixó.

• A l'IES l'Alcalatén de L'Alcora s'han realitzat 7 sessions per a alumnes de 2n i 3r d'ESO, amb la 
participació de 149 alumnes i professors.

El contacontes s'ha vist afectat també per les mateixes restriccions, a més de per la limitació 
d'aforament per a aquest tipus d'activitat, encara que s'han pogut realitzar les 5 actuacions previstes 
al projecte, amb una assistència total de 262 persones.
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Cost total del projecte: 43.602,35 �.

 Aportació Fons: 8.602,35 �.

PC233 - IN/SOSTENIBLE

 Aportació Diputació de València: 35.000 �.

“In/Sostenible”, projecte desenvolupat pel Fons Valencià des de 2017, s'ha desenvolupat durant 
2020 amb el cofinançament de la Diputació de Castelló, amb l'objectiu de donar a conéixer i sensibi-
litzar a la població de 6 municipis de la província de Castelló sobre què són els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i, de manera més específica, l'ODS 12 relatiu a la producció i 
consum sostenibles.

El projecte s'ha desenvolupat en plena segona onada de la pandèmia provocada per la Covid-19, el 
que ha dificultat la planificació i execució de les activitats previstes. En la majoria de municipis s'ha 
hagut d'ajornar activitats respecte de la data prevista inicialment, desenvolupant-les en funció de les 
restriccions decretades en cada moment a cadascun dels municipis participants; així mateix, totes 
les activitats destinades al públic en general i la jornada formativa s'han realitzat amb limitacions 
d'aforament, el que ha motivat la participació de menys persones de les previstes inicialment; per 
últim, els protocols sanitaris aplicats als centres educatius han condicionat el normal desenvolupa-
ment dels tallers didàctics, impossibilitant la seua realització en alguns municipis. No obstant això, 
s'ha pogut desenvolupar el projecte als 6 municipis previstos i s'han dut a terme la pràctica totalitat de 
les activitats previstes, amb la participació d'un total de 1.436 persones.

Activitat de sensibilització: Exposició “IN/SOSTENIBLE. Un camí cap a la sostenibilitat”.

L'exposició s'ha instal·lat als 5 municipis previstos: L'Alcora, La Vall d'Alba, Morella, Sogorb i Vinaròs. 
A L'Alcora, degut a les restriccions decretades al municipi, l'exposició s'ha ubicat a l'IES L'Alcalatén, 
que ha acollit els tallers didàctics; a La Vall d'Alba ha estat instal·lada a l'IES Vall d'Alba durant els 
primers dies i després s'ha traslladat al Centre Polivalent, on ha estat oberta al públic. 

El total de persones que han visitat l'exposició i han participat en els actes de presentació han estat 
616.

Pel que fa als actes d'inauguració previstos als municipis que han acollit l'exposició, la situació 
sanitària aconsellava no realitzar-los oberts al públic, per la qual cosa s'ha optat per realitzar un acte 
institucional per presentar l'exposició i l'entitat (en el cas dels municipis no socis del Fons Valencià), 
amb la presència de membres de les corporacions municipals, el President i el Gerent del Fons 
Valencià.
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• A Sogorb s'ha realitzat online a través del Facebook del Fons Valencià per la Solidaritat.

La jornada s'ha realitzat el dia 1 d'octubre de 2020 a l'Espai Menador de la ciutat de Castelló, comple-
tant l'aforament de 40 persones previst per l'Ajuntament de Castelló i el Fons Valencià.

La realització del taller didàctic ha suposat un repte en les condicions sanitàries en què s'ha desenvo-
lupat el projecte, fonamentalment als centres educatius, donades les restriccions per a l'accés als 
mateixos de personal no docent i la cancel·lació de la majoria d'activitats extraescolars. No obstant 
això, s'ha realitzat un total de 28 sessions a tres centres educatius i un ajuntament, superant el nom-
bre de tallers previstos al projecte, amb una participació total de 517 alumnes i professors.

La jornada va estar presidida per Patricia Puerta Barberà, Vicepresidenta i Diputada Provincial de 
l'Àrea d'Acció Social de la Diputació de Castelló; Mª Carmen Ribera Soriano, Regidora de Benestar 
Social, Dependència, Infància i Cooperació de l'Ajuntament de Castelló; i Álvaro Escorihuela 
Claramonte, President del Fons Valencià per la Solidaritat, i va servir per a reflexionar sobre la neces-
sitat de seguir impulsant des de tots els àmbits accions encaminades a la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, malgrat les actuals dificultats derivades de la crisi sanitària provo-
cada per la Covid-19, així com per a difondre i visibilitzar diferents actuacions relacionades amb el 
turisme, la mobilitat, la gestió de residus i l'agricultura posades en marxa des de les administracions 
locals, els centres educatius i les empreses de la província de Castelló. El programa de la jornada va 
ser el següent:

• A La Vall d'Alba s'han realitzat dues sessions per a l'alumnat d'infantil del CEIP l'Albea.

• A Sogorb i Morella no ha estat possible realitzar el taller, donades les restriccions en vigor als 
municipis i centres educatius.

• Presentació institucional.

Taller didàctic: “Soc conscient de quin consum faig”.

• Ponència “Sostenibilitat en temps de pandèmia”, a càrrec de Mª Josep Picò Garcés, periodis-
ta ambiental i professora associada de la Universitat Jaume I.

• Al CEIP l'Albea de La Vall d'Alba s'han realitzat 10 sessions, amb la participació en els tallers 
de tot l'alumnat de Primària (202 alumnes i professors).

Activitat lúdica i de sensiblització sobre els ODS: Contacontes “Anem a cercar un tresor”. 
(©2018 Janosch film &medien AG, Berlin).

• A Vinaròs i Morella s'ha realitzat amb limitacions d'aforament.

• A Vinaròs s'han realitzat 3 sessions per a grups de l'àrea de Benestar Social de l'ajuntament, 
amb la participació de 6 persones per sessió, en compliment de les restriccions vigents al 
municipi.

Jornada formativa: “Construint el futur que volem. Caminant cap a la sostenibilitat”.

• A l'IES Vall d'Alba s'han realitzat 8 sessions per a alumnat de 4t d'Eso, 1r i 2n de Batxillerat, amb 
la participació de 148 alumnes i professors.

• Taula d'experiències “Impulsant la sostenibilitat: el paper de les administracions locals i el 
sector privat”, amb la participació de José Ramón Ventura Chalmeta, Regidor de 
Sostenibilitat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vila-real; Ricardo Roda, tècnic de la 
empresa Itinerantur; i Fernando Daròs Arnau, Regidor d'Agricultura i Sostenibilitat de 
l'Ajuntament de La Vall d'Uixó.

• A l'IES l'Alcalatén de L'Alcora s'han realitzat 7 sessions per a alumnes de 2n i 3r d'ESO, amb la 
participació de 149 alumnes i professors.

El contacontes s'ha vist afectat també per les mateixes restriccions, a més de per la limitació 
d'aforament per a aquest tipus d'activitat, encara que s'han pogut realitzar les 5 actuacions previstes 
al projecte, amb una assistència total de 262 persones.
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A continuació es detallen les activitats realitzades als municipis participants:

• Taula d'experiències “Recursos educatius per al desenvolupament sostenible”, amb la 
participació de Marisa Falcó, presentant el projecte d'innovació “Sostenibilitat al Ribalta”; 
Clara Ortells, amb el projecte Crea.e, de la Cooperativa Mas de Noguera; i Sònia Barahona, 
presentant la iniciativa “Impulsant la sostenibilitat al nostre centre”, de l'IES J.B. Porcar.

IN/SOSTENIBLE

DATA MUNICIPI ACTIVITAT ASSISTENTS

1/10/2020 Castelló Jornada formativa 41

24/10/2020

Vinaròs

Contacontes “Anem a cercar un tresor” 20

27-31/10/2020 Exposició In/Sostenible 15

28/10/2020

Acte institucional presentació exposició 4

Taller didàctic Benestar Social Ajuntament 12

30/10/2020 Taller didàctic Benestar Social Ajuntament 6

12-20/11/2020
Sogorb

Exposició In/Sostenible 40

13/11/2020 Acte institucional presentació exposició 4

20/11 a 
17/12/2020

La Vall d'Alba

Exposició In/Sostenible 30

23/11/2020 Acte institucional presentació exposició 4

24/11/2020 Taller didàctic IES Vall d'Alba 73

25/11/2020 Taller didàctic IES Vall d'Alba 75

26/11/2020 Taller didàctic CEIP l'Albea 105

28/11/2020 Taller didàctic CEIP l'Albea 97

11/12/2020 Sogorb
Contacontes “Anem a cercar un tresor” 
(online)

125

18-21/12/2020

L'Alcora

Exposició In/Sostenible 15

18/12/2020 Taller didàctic IES Serra d'Espadà 71

21/12/2020 Taller didàctic IES Serra d'Espadà 78

22/12/2020 La Vall d'Alba Contacontes “Anem a cercar un tresor” 65

21/12/2020 a 
27/01/2021

Morella

Exposició In/Sostenible 500

22/12/2020 Acte institucional presentació exposició 4

29/12/2021 Contacontes “Anem a cercar un tresor” 52
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Aquest projecte es desenvolupa durant tot l'exercici, amb l'objectiu de fomentar i difondre la coopera-
ció descentralitzada exercida des de l'àmbit municipal, impulsant la participació i implicació de totes 
les persones en la construcció d'un món més just, equitatiu, igualitari i solidari.

Cost total del projecte: 45.134,01 �.

 Aportació Fons: 5.872,52 �.

• Creació d'una nova pàgina web per a l'entitat.

Cost total del projecte: 20.873,52 �.

Durant 2020 s'han desenvolupat les següents activitats:

El total de participants a la jornada formativa i el curs de formació ha segut de 130 persones.

• Jornada formativa “Construir el futur que volem: Educació per al desenvolupament sosteni-
ble”, en col·laboració amb el Servei de Formació del Professorat (CEFIRE) de Xàtiva i la 
Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

 Aportació Diputació de Castelló: 15.000 �.

PC244 - SENSIBILITZACIÓ SOCIS

• Elaboració de materials pedagògics. Quaderns per a alumnat de Primària i Secundària “El 
meu món, el meu consum I i II” i el quadern per a professorat de Batxillerat “El poble minvant”.

• Curs de formació per al professorat, regidors/es i tècnics/ques municipals “Educació 2030. 
Recursos educatius per al desenvolupament sostenible”.

 Aportació Fons: 45.134,01 �.

IN/SOSTENIBLE

ACTIVITAT QUANTITAT PARTICIPANTS

Exposició itinerant 5 600

Actes institucionals presentació exposició 4 16

Taller didàctic 28 517

Contacontes 6 262

Jornada formativa 1 41

TOTAL 44 1.436
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Aquest projecte es desenvolupa durant tot l'exercici, amb l'objectiu de fomentar i difondre la coopera-
ció descentralitzada exercida des de l'àmbit municipal, impulsant la participació i implicació de totes 
les persones en la construcció d'un món més just, equitatiu, igualitari i solidari.

Cost total del projecte: 45.134,01 �.

 Aportació Fons: 5.872,52 �.

• Creació d'una nova pàgina web per a l'entitat.

Cost total del projecte: 20.873,52 �.

Durant 2020 s'han desenvolupat les següents activitats:

El total de participants a la jornada formativa i el curs de formació ha segut de 130 persones.

• Jornada formativa “Construir el futur que volem: Educació per al desenvolupament sosteni-
ble”, en col·laboració amb el Servei de Formació del Professorat (CEFIRE) de Xàtiva i la 
Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.
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PC244 - SENSIBILITZACIÓ SOCIS

• Elaboració de materials pedagògics. Quaderns per a alumnat de Primària i Secundària “El 
meu món, el meu consum I i II” i el quadern per a professorat de Batxillerat “El poble minvant”.

• Curs de formació per al professorat, regidors/es i tècnics/ques municipals “Educació 2030. 
Recursos educatius per al desenvolupament sostenible”.

 Aportació Fons: 45.134,01 �.

IN/SOSTENIBLE

ACTIVITAT QUANTITAT PARTICIPANTS

Exposició itinerant 5 600

Actes institucionals presentació exposició 4 16

Taller didàctic 28 517

Contacontes 6 262

Jornada formativa 1 41

TOTAL 44 1.436
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Projectes 2020

Projectes d'acció humanitària     2

Projectes de cooperació internacional al desenvolupament  4

Projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 4

Projectes de cooperació tècnica     1

Total de projectes finançats:   

Amèrica Central - Amèrica del Sud  7

Comunitat Valenciana   4

Projectes finançats per zones geogràfiques:

Equador   4

El Salvador  1

Bolívia   3

Comunitat Valenciana 4

Acció Humanitària    2

Enfortiment institucional    2

Cooperació tècnica    1

Apoderament polítiques d'equitat i igualtat  2

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global 4

Projectes de cooperació al desenvolupament
i acció humanitària per països:

 Sectors d'intervencions 2020:

44

COMUNICACIÓ

La comunicació sempre ha estat per al Fons Valencià per la Solidaritat una eina important a 
l'hora de reforçar la sensibilització cap a la cooperació i la solidaritat -mostrant les diferents 
activitats, programes i projectes que es realitzen en matèria de cooperació internacional al 
desenvolupament i d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global - i com a mecanis-
me de transparència cap a diferents grups d'interès (entitats locals sòcies, membres de la Junta 
Executiva i de l'Assemblea, contraparts, ciutadania en general, etc.).

L'any 2020 ha estat un revulsiu en la comunicació pel que fa a la importància i protagonisme que 
ha tingut tota aquella informació derivada de la pandèmia de la COVID-19, i tot dins d'un marc 
ordinari de canvi i adaptació constant en els canals i forma de comunicació que s'està produint 
des dels últims anys, com a conseqüència, entre altres, de la constant emergència de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

La sobreinformació ha tingut, junt amb les fal·làcies, una clara importància en l'any marcat pel 
coronavirus. Aquest motiu ha provocat que la informació que quedava al marge de la salut més 
pròxima de la ciutadania haja quedat en un clar segon pla. I sobretot, aquesta situació ha passat 
de manera més exagerada a espais de generació col·lectiva d'informació i opinió, com són les 
xarxes socials.

No obstant això, i malgrat les circumstàncies que també han afectat la comunicació del Fons, 
l'entitat ha vist incrementada la seua activitat en l'Àrea de Comunicació, tal com es pot observar a 
l'indicador de notes de premsa generades, el qual ha ascendit a 60 en 2020, incrementant-se un 
46,34% respecte a 2019. D'igual manera, han augmentat les publicacions realitzades a les 
xarxes socials, situant-se en 96 a Facebook (un 3,23% més respecte a 2019) i en 111 a Twitter 
(un 19,35% més respecte a 2020). Així mateix, l'increment en la dinamització a les xarxes socials 
ha provocat una evolució positiva respecte a les persones que segueixen les xarxes socials del 
Fons, augmentant, respecte a 2019, en un 3,84% en Facebook i 6,24% en Twitter.

L'impacte de l'activitat comunicativa del Fons ha tingut un recorregut desigual, i amb clar símpto-
mes de les característiques que han marcat l'àmbit comunicatiu en 2020. Els mitjans de comuni-
cació escrits han valorat l'activitat del Fons, incrementant-se les notícies publicades en diferents 
mitjans un 127,63%. Tendència totalment inversa han tingut els canals on la informació és 
tractada directament pel públic, disminuint respecte a 2019 les visualitzacions a la pàgina web, 
Facebook i Twitter (-22,22%, -47,9% i -23,8%, respectivament).

Pel que fa a la presencia en mitjans de comunicació no escrits, aquesta s'ha reduït per l'evident 
casuística que ha provocat la COVID-19. Tanmateix, el Fons ha continuat tenint presencia a les 
diferents ràdios comarcals i televisions comarcals i autonòmiques.

De manera complementària, i conscients de la situació que travessa el Fons, s'ha elaborat 
durant 2020 un Pla de Comunicació i actualment l'entitat està en el procés de creació d'una nova 
pàgina web adaptada als nous temps.

Com a reflexió, la casuística de 2020 ha agreujat la crisi dels mitjans de comunicació, provocant 
en la majoria d'aquests una gran baixada dels seus ingressos publicitaris. Aquest fet també ha 
generat que els mitjans apliquen noves formes de finançament, on cada vegada té més presen-
cia la informació promocionada. Les circumstàncies de la informació i la comunicació han 
provocat que les organitzacions, tant públiques com privades, aposten cada vegada més per 
enfortir les seues àrees de comunicació pròpies.

És per aquest motiu que durant l'any 2020, i seguint la materialització de les accions marcades al 
Pla Estratègic 2019-2022, l'Àrea de Comunicació del Fons s'ha consolidat, demostrant així que 
l'entitat aposta per un camí qualitatiu i quantitatiu per optimitzar la comunicació, adaptant-se a 
les evolucions de les entitats locals sòcies i a un nou entorn marcat pels canvis que envolten als 
diferents mitjans que canalitzen la informació.
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Projectes 2020

Projectes d'acció humanitària     2

Projectes de cooperació internacional al desenvolupament  4

Projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 4

Projectes de cooperació tècnica     1

Total de projectes finançats:   

Amèrica Central - Amèrica del Sud  7

Comunitat Valenciana   4

Projectes finançats per zones geogràfiques:

Equador   4

El Salvador  1

Bolívia   3

Comunitat Valenciana 4

Acció Humanitària    2

Enfortiment institucional    2

Cooperació tècnica    1

Apoderament polítiques d'equitat i igualtat  2

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global 4

Projectes de cooperació al desenvolupament
i acció humanitària per països:

 Sectors d'intervencions 2020:
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COMUNICACIÓ

La comunicació sempre ha estat per al Fons Valencià per la Solidaritat una eina important a 
l'hora de reforçar la sensibilització cap a la cooperació i la solidaritat -mostrant les diferents 
activitats, programes i projectes que es realitzen en matèria de cooperació internacional al 
desenvolupament i d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global - i com a mecanis-
me de transparència cap a diferents grups d'interès (entitats locals sòcies, membres de la Junta 
Executiva i de l'Assemblea, contraparts, ciutadania en general, etc.).

L'any 2020 ha estat un revulsiu en la comunicació pel que fa a la importància i protagonisme que 
ha tingut tota aquella informació derivada de la pandèmia de la COVID-19, i tot dins d'un marc 
ordinari de canvi i adaptació constant en els canals i forma de comunicació que s'està produint 
des dels últims anys, com a conseqüència, entre altres, de la constant emergència de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

La sobreinformació ha tingut, junt amb les fal·làcies, una clara importància en l'any marcat pel 
coronavirus. Aquest motiu ha provocat que la informació que quedava al marge de la salut més 
pròxima de la ciutadania haja quedat en un clar segon pla. I sobretot, aquesta situació ha passat 
de manera més exagerada a espais de generació col·lectiva d'informació i opinió, com són les 
xarxes socials.

No obstant això, i malgrat les circumstàncies que també han afectat la comunicació del Fons, 
l'entitat ha vist incrementada la seua activitat en l'Àrea de Comunicació, tal com es pot observar a 
l'indicador de notes de premsa generades, el qual ha ascendit a 60 en 2020, incrementant-se un 
46,34% respecte a 2019. D'igual manera, han augmentat les publicacions realitzades a les 
xarxes socials, situant-se en 96 a Facebook (un 3,23% més respecte a 2019) i en 111 a Twitter 
(un 19,35% més respecte a 2020). Així mateix, l'increment en la dinamització a les xarxes socials 
ha provocat una evolució positiva respecte a les persones que segueixen les xarxes socials del 
Fons, augmentant, respecte a 2019, en un 3,84% en Facebook i 6,24% en Twitter.

L'impacte de l'activitat comunicativa del Fons ha tingut un recorregut desigual, i amb clar símpto-
mes de les característiques que han marcat l'àmbit comunicatiu en 2020. Els mitjans de comuni-
cació escrits han valorat l'activitat del Fons, incrementant-se les notícies publicades en diferents 
mitjans un 127,63%. Tendència totalment inversa han tingut els canals on la informació és 
tractada directament pel públic, disminuint respecte a 2019 les visualitzacions a la pàgina web, 
Facebook i Twitter (-22,22%, -47,9% i -23,8%, respectivament).

Pel que fa a la presencia en mitjans de comunicació no escrits, aquesta s'ha reduït per l'evident 
casuística que ha provocat la COVID-19. Tanmateix, el Fons ha continuat tenint presencia a les 
diferents ràdios comarcals i televisions comarcals i autonòmiques.

De manera complementària, i conscients de la situació que travessa el Fons, s'ha elaborat 
durant 2020 un Pla de Comunicació i actualment l'entitat està en el procés de creació d'una nova 
pàgina web adaptada als nous temps.

Com a reflexió, la casuística de 2020 ha agreujat la crisi dels mitjans de comunicació, provocant 
en la majoria d'aquests una gran baixada dels seus ingressos publicitaris. Aquest fet també ha 
generat que els mitjans apliquen noves formes de finançament, on cada vegada té més presen-
cia la informació promocionada. Les circumstàncies de la informació i la comunicació han 
provocat que les organitzacions, tant públiques com privades, aposten cada vegada més per 
enfortir les seues àrees de comunicació pròpies.

És per aquest motiu que durant l'any 2020, i seguint la materialització de les accions marcades al 
Pla Estratègic 2019-2022, l'Àrea de Comunicació del Fons s'ha consolidat, demostrant així que 
l'entitat aposta per un camí qualitatiu i quantitatiu per optimitzar la comunicació, adaptant-se a 
les evolucions de les entitats locals sòcies i a un nou entorn marcat pels canvis que envolten als 
diferents mitjans que canalitzen la informació.
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Durant l'any 2020 s'ha consolidat l'Àrea de Comunicació, amb les finalitats de poder desenvolu-
par les actuacions marcades al Pla Estratègic 2019-2022 i d'enfortir la comunicació del Fons 
dins del marc revulsiu que està patint el tractament de la informació a nivell global, consolidant a 
la seua plantilla un profesional de la comunicació, amb l'objectiu què es responsabilitze (junt 
amb la col·laboració de la resta de tècnics/ques de l'oficina) de la comunicació del Fons d'una 
manera més directa i més propera a l'activitat habitual de l'organització.

PÀGINA WEB FONS VALENCIÀ

El Fons Valencià  compta amb diferents espais de comunicació propis, com ara la pàgina web 
de l'entitat, espais webs de diferents projectes, a les xarxes socials Facebook i Twitter, i a plata-
formes digitals com YouTube o Vimeo.

La pàgina web del Fons (www.fonsvalencia.org) ha estat des de sempre una eina fonamental 
per tal de donar compte i presentar la tasca de l'associació cap a les entitats locals sòcies, 
institucions de tots els nivells, organitzacions, contraparts amb les quals es coopera en projec-
tes i programes tant de cooperació internacional com d'educació per al desenvolupament, i a la 
ciutadania en general. En la mateixa línia s'ha treballat durant l'any 2020, mostrant al web els 
diferents projectes i programes desenvolupats així com l'actualitat de la mateix associació.

Per altra part, la pàgina web també és un instrument de transparència i contacte, on a través de 
la mateixa es poden veure documents de tota mena, com ara el Pla Estratègic 2019-2022, 
memòries d'altres anys, i accedir a la informació i documents d'adhesió, entre altres.

Pel que fa al treball realitzat a l'espai web durant l'any 2020, aquest ha suposat l'actualització 
constant dels apartats “Notícies” i “Agenda” segons les novetats de l'activitat del Fons, i també la 
inclusió de diferents documents relacionats amb l'exercici, com ara la de la memòria de 2019 o 
el document del Pla Estratègic, entre altres. L'impacte que ha tingut l'activitat a la pàgina web es 
tradueix amb un total de 2.916 visites, -648 visites menys respecte a 2019, sent la disminució 
d'un 22,22%. Aquesta disminució, tal i com s'ha explicat, respon al monoprotagonisme que 
durant l'any 2020 han agafat totes aquelles informacions derivades de la pandèmia de la COVID-
19.

Recursos humans i materials

Espais de comunicació propis del Fons
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Evolució visites a la pàgina web del Fons Valencià per la Solidaritat (2019-2020)

Visites 2019 Visites 2020 Variació visites(abs.) Variació visites (%)

2916 2268 -648 -22,22%

XARXES SOCIALS

PÀGINES WEB PRÒPIES DE PROJECTES

Les xarxes socials continuen sent un element comunicatiu potencial, i és per aquest motiu que, 
durant l'any 2020, el Fons ha treballat per incrementar la presència i activitat en Facebook i 
Twitter, considerant-se aquestes dues xarxes socials les òptimes per traslladar els missatges als 
grups d'interés del Fons.

 · Espai web “In/Sostenible” 

A més a més, a finals de 2020, i dins del marc del Pla Estratègic 2019-2022, es va iniciar la 
planificació i organització per a la creació d'una nova pàgina web del Fons que responga a les 
necessitats comunicatives i informatives actuals.

Així mateix, a través de les xarxes socials s'han continuat desenvolupant les sinèrgies i comple-
mentarietat que aquestes tenen sobre la pàgina web, enllaçant el màxim possible de les publi-
cacions amb notícies penjades al web.

El Fons, a part de tindre la pàgina web general, té desenvolupats i posats en marxa altres dos 
espais webs específics per als programes “Especialista Municipal Voluntari/a” (www.emvfons-
valencia.com)  i “In/Sostenible” www.insostenible.org.

 · Espai web “Especialista Municipal Voluntari/a”

Les diferents activitats que s'han realitzat durant el 2020 al voltant d'aquest projecte d'educació 
per al desenvolupament, així com informació (focalitzada cap als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) i recursos propis sobre el mateix, es troben aglutinades en 
aquest espai web. Així mateix, aquest espai ha sigut un punt de contacte entre el Fons i entitats 
locals sòcies interessades amb el projecte, i també amb altres institucions i organismes. 

Durant 2020, i com a conseqüència de què el programa “Especialista Municipal Voluntari/a” no 
s'ha pogut portar a terme per la crisi sanitària de la COVID-19, aquest espai web ha estat inactiu.

En 2020 el Fons Valencià ha incrementat, respecte a 2019, la xarxa de persones que segueixen 
l'actualitat de l'organització a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter en un 4,54%. Per 
altra part, en 2020, respecte a l'any anterior, es va produir un augment de publicacions de la 
suma de les dues xarxes socials del 11,57%, reduint-se l'abast d'aquestes en un 36,22%. La 
reducció de l'abast de les publicacions, malgrat l'increment de persones seguidores i de 
l'activitat, està motivada per l'acaparament informatiu que la pandèmia ha tingut durant el 2020 i 
el posterior interès de la ciutadania en aquesta matèria en llocs d'accés directe a la informació 
com són les xarxes socials.                                                    
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Durant l'any 2020 s'ha consolidat l'Àrea de Comunicació, amb les finalitats de poder desenvolu-
par les actuacions marcades al Pla Estratègic 2019-2022 i d'enfortir la comunicació del Fons 
dins del marc revulsiu que està patint el tractament de la informació a nivell global, consolidant a 
la seua plantilla un profesional de la comunicació, amb l'objectiu què es responsabilitze (junt 
amb la col·laboració de la resta de tècnics/ques de l'oficina) de la comunicació del Fons d'una 
manera més directa i més propera a l'activitat habitual de l'organització.

PÀGINA WEB FONS VALENCIÀ

El Fons Valencià  compta amb diferents espais de comunicació propis, com ara la pàgina web 
de l'entitat, espais webs de diferents projectes, a les xarxes socials Facebook i Twitter, i a plata-
formes digitals com YouTube o Vimeo.

La pàgina web del Fons (www.fonsvalencia.org) ha estat des de sempre una eina fonamental 
per tal de donar compte i presentar la tasca de l'associació cap a les entitats locals sòcies, 
institucions de tots els nivells, organitzacions, contraparts amb les quals es coopera en projec-
tes i programes tant de cooperació internacional com d'educació per al desenvolupament, i a la 
ciutadania en general. En la mateixa línia s'ha treballat durant l'any 2020, mostrant al web els 
diferents projectes i programes desenvolupats així com l'actualitat de la mateix associació.

Per altra part, la pàgina web també és un instrument de transparència i contacte, on a través de 
la mateixa es poden veure documents de tota mena, com ara el Pla Estratègic 2019-2022, 
memòries d'altres anys, i accedir a la informació i documents d'adhesió, entre altres.

Pel que fa al treball realitzat a l'espai web durant l'any 2020, aquest ha suposat l'actualització 
constant dels apartats “Notícies” i “Agenda” segons les novetats de l'activitat del Fons, i també la 
inclusió de diferents documents relacionats amb l'exercici, com ara la de la memòria de 2019 o 
el document del Pla Estratègic, entre altres. L'impacte que ha tingut l'activitat a la pàgina web es 
tradueix amb un total de 2.916 visites, -648 visites menys respecte a 2019, sent la disminució 
d'un 22,22%. Aquesta disminució, tal i com s'ha explicat, respon al monoprotagonisme que 
durant l'any 2020 han agafat totes aquelles informacions derivades de la pandèmia de la COVID-
19.

Recursos humans i materials

Espais de comunicació propis del Fons
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Evolució visites a la pàgina web del Fons Valencià per la Solidaritat (2019-2020)

Visites 2019 Visites 2020 Variació visites(abs.) Variació visites (%)

2916 2268 -648 -22,22%

XARXES SOCIALS

PÀGINES WEB PRÒPIES DE PROJECTES

Les xarxes socials continuen sent un element comunicatiu potencial, i és per aquest motiu que, 
durant l'any 2020, el Fons ha treballat per incrementar la presència i activitat en Facebook i 
Twitter, considerant-se aquestes dues xarxes socials les òptimes per traslladar els missatges als 
grups d'interés del Fons.

 · Espai web “In/Sostenible” 

A més a més, a finals de 2020, i dins del marc del Pla Estratègic 2019-2022, es va iniciar la 
planificació i organització per a la creació d'una nova pàgina web del Fons que responga a les 
necessitats comunicatives i informatives actuals.

Així mateix, a través de les xarxes socials s'han continuat desenvolupant les sinèrgies i comple-
mentarietat que aquestes tenen sobre la pàgina web, enllaçant el màxim possible de les publi-
cacions amb notícies penjades al web.

El Fons, a part de tindre la pàgina web general, té desenvolupats i posats en marxa altres dos 
espais webs específics per als programes “Especialista Municipal Voluntari/a” (www.emvfons-
valencia.com)  i “In/Sostenible” www.insostenible.org.

 · Espai web “Especialista Municipal Voluntari/a”

Les diferents activitats que s'han realitzat durant el 2020 al voltant d'aquest projecte d'educació 
per al desenvolupament, així com informació (focalitzada cap als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) i recursos propis sobre el mateix, es troben aglutinades en 
aquest espai web. Així mateix, aquest espai ha sigut un punt de contacte entre el Fons i entitats 
locals sòcies interessades amb el projecte, i també amb altres institucions i organismes. 

Durant 2020, i com a conseqüència de què el programa “Especialista Municipal Voluntari/a” no 
s'ha pogut portar a terme per la crisi sanitària de la COVID-19, aquest espai web ha estat inactiu.

En 2020 el Fons Valencià ha incrementat, respecte a 2019, la xarxa de persones que segueixen 
l'actualitat de l'organització a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter en un 4,54%. Per 
altra part, en 2020, respecte a l'any anterior, es va produir un augment de publicacions de la 
suma de les dues xarxes socials del 11,57%, reduint-se l'abast d'aquestes en un 36,22%. La 
reducció de l'abast de les publicacions, malgrat l'increment de persones seguidores i de 
l'activitat, està motivada per l'acaparament informatiu que la pandèmia ha tingut durant el 2020 i 
el posterior interès de la ciutadania en aquesta matèria en llocs d'accés directe a la informació 
com són les xarxes socials.                                                    
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Evolució seguidors Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

4.293 4.488 +195 +4,54%

Evolució publicacions Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

190 212 +22 +11,57%

Evolució impacte (visualitzacions) Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

272.840 174.022 -98.818 -36,22%

 • Facebook

A la xarxa social Facebook durant l'any 2020, i des d'un punt de vista quantitatiu, el Fons ha 
augmentat, respecte a 2020, en 117 de persones seguidores de la pàgina, un increment relatiu 
del 8,95%. A més a més, l'activitat a Facebook es tradueix amb un total de 101 publicacions en 
2020 (un 4,12% més respecte a 2019) tenint aquestes un impacte total de 73.268 impressions 
(un 47,9% menys respecte a 2019). La publicació amb major abast a Facebook va ser la que feia 
referència al projecte de cooperació internacional per al desenvolupament “Municipis per la 
igualtat i contra la violència de gènere”, realitzada amb un micro-vídeo protagonitzat per Lily 
Rodríguez, Presidenta de la contrapart CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 
de la Mujer)  amb 7.512 impressions.

En termes qualitatius, durant 2020 s'ha continuat amb l'homogeneïtzació de les publicacions, i 
també, amb un seguiment més instantani de diferents activitats.
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Evolució seguidors a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

2.528 3.043 +515 +20,4%

Evolució publicacions (visualitzacions)  a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

97 101 +4 +4,12%

Evolució impacte a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

140.621 73.268 -67.353 -47,9%

Pel que fa a la xarxa social Twitter, i mitjançant una analítica quantitativa, el perfil del Fons ha 
incrementat en 78 persones durant 2020 respecte a l'any anterior, un augment relatiu del 6,24%. 
A més a més, s'han publicat un total de 111 tweets durant l'any (un 19,35% més respecte a 2019) 
amb un impacte de 100.754 impressions (un 23,8% menys respecte a 2019). A Twitter, el tweet 
amb major abast en 2020 hi va ser aquell que es referia a la visita institucional a l'exposició 
“d'In/Sostenible”, en l'Edifici de l'EOI-CEFIRE de Xàtiva, dins del marc de la sensibilització de 
socis mitjançant jornades informatives i formatives junt amb el CEFIRE de Xàtiva, amb 3.619 
visualitzacions. A l'igual que en Facebook, a la xarxa social Twitter, i pel que fa referència als 
termes qualitatius, s'ha continuat amb l'homogeneïtzació i seguiment instantani de l'activitat.

En termes qualitatius, durant 2020 s'ha continuat amb l'homogeneïtzació de les publicacions, i 
també, amb un seguiment més instantani de diferents activitats.

L'associació també té presència a la plataforma Vimeo amb una col·lecció de vídeos de diferents 
projectes, programes i activitats de diferents exercicis.

 • Twitter

ALTRES ESPAIS PROPIS: YOUTUBE I VIMEO

 · YouTube

El Fons Valencià compta amb un canal propi a YouTube, on durant 2020 s'ha publicat 1 vídeo, el 
qual correspon a la promoció del contacontes “Anem a cercar un tresor” del programa 
“In/Sostenible”. A més a més, hi han publicats vídeos d'exercicis anterior referents a diversos 
projectes i programes del Fons.

 · Vimeo

Durant 2020, el Fons ha continuat incrementant la seua presència als mitjans de comunicació 
generals, així com específics, tant escrits com no escrits. S'ha dut a terme un procés de consoli-
dació dels contactes amb la premsa, continuant territorialitzant aquests per comarques, amb 
l'objectiu d'adaptar les notes de premsa als territoris i augmentar la proximitat, incidència i 
presència als mitjans locals i comarcals. És per aquest motiu que s'ha creat una base de dades 
de contactes de premsa organitzat per comarques.

Relació amb els mitjans de comunicació
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Evolució seguidors al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

1.250 1.328 +78 +6,24%

Evolució publicacions al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

93 111 +18 -19,35%

Evolució de l'impacte al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

132.219 visualitzacions 100.754 viusalitzacions -31.465 -23,8%



Evolució seguidors Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

4.293 4.488 +195 +4,54%

Evolució publicacions Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

190 212 +22 +11,57%

Evolució impacte (visualitzacions) Facebook+Twitter del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

272.840 174.022 -98.818 -36,22%

 • Facebook

A la xarxa social Facebook durant l'any 2020, i des d'un punt de vista quantitatiu, el Fons ha 
augmentat, respecte a 2020, en 117 de persones seguidores de la pàgina, un increment relatiu 
del 8,95%. A més a més, l'activitat a Facebook es tradueix amb un total de 101 publicacions en 
2020 (un 4,12% més respecte a 2019) tenint aquestes un impacte total de 73.268 impressions 
(un 47,9% menys respecte a 2019). La publicació amb major abast a Facebook va ser la que feia 
referència al projecte de cooperació internacional per al desenvolupament “Municipis per la 
igualtat i contra la violència de gènere”, realitzada amb un micro-vídeo protagonitzat per Lily 
Rodríguez, Presidenta de la contrapart CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 
de la Mujer)  amb 7.512 impressions.

En termes qualitatius, durant 2020 s'ha continuat amb l'homogeneïtzació de les publicacions, i 
també, amb un seguiment més instantani de diferents activitats.
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Evolució seguidors a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

2.528 3.043 +515 +20,4%

Evolució publicacions (visualitzacions)  a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

97 101 +4 +4,12%

Evolució impacte a la pàgina de Facebook del Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

140.621 73.268 -67.353 -47,9%

Pel que fa a la xarxa social Twitter, i mitjançant una analítica quantitativa, el perfil del Fons ha 
incrementat en 78 persones durant 2020 respecte a l'any anterior, un augment relatiu del 6,24%. 
A més a més, s'han publicat un total de 111 tweets durant l'any (un 19,35% més respecte a 2019) 
amb un impacte de 100.754 impressions (un 23,8% menys respecte a 2019). A Twitter, el tweet 
amb major abast en 2020 hi va ser aquell que es referia a la visita institucional a l'exposició 
“d'In/Sostenible”, en l'Edifici de l'EOI-CEFIRE de Xàtiva, dins del marc de la sensibilització de 
socis mitjançant jornades informatives i formatives junt amb el CEFIRE de Xàtiva, amb 3.619 
visualitzacions. A l'igual que en Facebook, a la xarxa social Twitter, i pel que fa referència als 
termes qualitatius, s'ha continuat amb l'homogeneïtzació i seguiment instantani de l'activitat.

En termes qualitatius, durant 2020 s'ha continuat amb l'homogeneïtzació de les publicacions, i 
també, amb un seguiment més instantani de diferents activitats.

L'associació també té presència a la plataforma Vimeo amb una col·lecció de vídeos de diferents 
projectes, programes i activitats de diferents exercicis.

 • Twitter

ALTRES ESPAIS PROPIS: YOUTUBE I VIMEO

 · YouTube

El Fons Valencià compta amb un canal propi a YouTube, on durant 2020 s'ha publicat 1 vídeo, el 
qual correspon a la promoció del contacontes “Anem a cercar un tresor” del programa 
“In/Sostenible”. A més a més, hi han publicats vídeos d'exercicis anterior referents a diversos 
projectes i programes del Fons.

 · Vimeo

Durant 2020, el Fons ha continuat incrementant la seua presència als mitjans de comunicació 
generals, així com específics, tant escrits com no escrits. S'ha dut a terme un procés de consoli-
dació dels contactes amb la premsa, continuant territorialitzant aquests per comarques, amb 
l'objectiu d'adaptar les notes de premsa als territoris i augmentar la proximitat, incidència i 
presència als mitjans locals i comarcals. És per aquest motiu que s'ha creat una base de dades 
de contactes de premsa organitzat per comarques.

Relació amb els mitjans de comunicació
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Evolució seguidors al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

1.250 1.328 +78 +6,24%

Evolució publicacions al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

93 111 +18 -19,35%

Evolució de l'impacte al perl de Twitter del Fons (2019-2020)

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

132.219 visualitzacions 100.754 viusalitzacions -31.465 -23,8%



També, durant 2020, s'ha començat a treballar d'una manera més directa amb departaments de 
premsa de les entitats locals sòcies i de les diferents contraparts de projectes, programes i 
activitats per tal de sumar forces i obtindre una major impacte i repercussió.

 · Notes de premsa generades

Durant 2020, el total de notes de premsa generades des de l'Àrea de Comunicació del Fons, ha 
sigut d'un total de 60, amb un increment de 46,34% respecte a 2019. Aquestes notes de premsa 
han estat enviades de manera segmentada, pel que fa a contactes de premsa, segons el territori 
objectiu de la notícia.

MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS

Pel que fa als mitjans de comunicació escrits, s'ha continuat amb la presència a edicions gene-
rals, com pot ser Levante-EMV o Las Provincias, i també a seccions específiques de temàtica 
solidària i cooperativa, com pot ser la secció “Levante Solidaris” del Levante-EMV. Així mateix, 
s'ha profunditzat el treball realitzat als mitjans locals i comarcals, sent la seua difusió també 
municipalitzada.

En 2020, l'activitat de comunicació s'ha vist incrementada notablement, tenint una gran    
incidència sobre els mitjans de comunicació escrits.

 · Premsa publicada en relació al Fons

Les notes de premsa enviades des del Fons han tingut un impacte sobre la premsa escrita, tant 
de paper com digital, d'un total de 173 publicacions en multitud de mitjans de comunicació, un 
127,63% més respecte a 2019.

 

Els diferents projectes, programes i activitats del Fons Valencià també han estat difosos a través 
de mitjans de comunicació no escrits (canals de ràdio i televisió) amb un total de 10 interven-
cions.

 · Intervencions TV

El Fons ha tingut presència en un total de 7 intervencions en la televisió durant 2020, tant en 
l'àmbit autonòmic com comarcal. Les televisions on ha participat el Fons han estat À Punt, 
Comarcal TV i Televisió Nord.

A més a més, a 2020 i com a element de transparència cap a les entitats locals sòcies del Fons, 
s'ha continuat amb un dossier físic que recull tota la premsa publicada en l'exercici esmentat.

MITJANS DE COMUNICACIÓ NO ESCRITS

Notes de premsa generades pel Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

76 173 97 +127,63%
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Notes de premsa generades pel Fons (2019-2020):

31/12/2019 31/12/2020 Variació (abs.) Variació (%)

41 60 19 +46,34%

50 51

Desglossament intervencions del Fons en televisió durant 2020

Data
Canal de 
televisió

Lloc de la 
intervenció

Programa, 
projecte o 
activitat motiu de 
la intervenció

Intervencions

27/01/2020 Comarcal 
TV

Canals Ser dona al Sud Delegació Ser dona al Sud  
(L'Equador) i Secretari del 
Fons (Ramón Vidal)

10/07/2020 Comarcal 
TV

Xàtiva Assemblea 
General 
Ordinària

President del Fons (Álvaro 
Escorihuela), Directora 
General de Cooperació 
Internacional al 
Desenvolupament (Xelo 
Angulo) i Alcalde de Xàtiva 
(Roger Cerdà) 

30/10/2020 Comarcal 
TV

L'Olleria València per la 
Pau

Secretari del Fons i Alcalde 
de L'Olleria (Ramón Vidal) i 
Tècnic del Fons en Educació 
per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global (Natxo 
Peñarrocha)

30/10/2020 Comarcal 
TV

Canals València per la 
Pau (Recepció 
Ajuntament)

Alcaldessa de Canals (Mai 
Castells) i Tècnic del Fons 
en Educació per al 
Desenvolupament i 
Ciutadania Global (Natxo 
Peñarrocha)

10/12/2020 À Punt (À 
Punt NTC)

Barxeta Signatura 
conveni Fons 
amb Conselleria 
de Participació, 
Transparència, 
Cooperació i 
Qualitat 
Democràtica.

Consellera de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica (Rosa 
Pérez), President del Fons 
(Álvaro Escorihuela) i 
Alcalde de Barxeta (Vicent 
Mahíques).

10/12/2020 Comarcal 
TV

Barxeta Signatura 
conveni Fons 
amb Conselleria 
de Participació, 
Transparència, 
Cooperació i 
Qualitat 
Democràtica.

Consellera de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica (Rosa 
Pérez), President del Fons 
(Álvaro Escorihuela) i 
Alcalde de Barxeta i Tresorer 
del Fons (Vicent Mahíques).

22/12/2020 Televisió 
Nord

Morella In/Sostenible President del Fons (Álvaro 
Escorihuela), Alcalde de 
Morella (Rhamsés Ripolles) i 
Regidora de Cooperació de 
Morella (Malú Blasco).
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s'ha profunditzat el treball realitzat als mitjans locals i comarcals, sent la seua difusió també 
municipalitzada.
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incidència sobre els mitjans de comunicació escrits.
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de paper com digital, d'un total de 173 publicacions en multitud de mitjans de comunicació, un 
127,63% més respecte a 2019.

 

Els diferents projectes, programes i activitats del Fons Valencià també han estat difosos a través 
de mitjans de comunicació no escrits (canals de ràdio i televisió) amb un total de 10 interven-
cions.

 · Intervencions TV

El Fons ha tingut presència en un total de 7 intervencions en la televisió durant 2020, tant en 
l'àmbit autonòmic com comarcal. Les televisions on ha participat el Fons han estat À Punt, 
Comarcal TV i Televisió Nord.

A més a més, a 2020 i com a element de transparència cap a les entitats locals sòcies del Fons, 
s'ha continuat amb un dossier físic que recull tota la premsa publicada en l'exercici esmentat.
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Desglossament intervencions del Fons en televisió durant 2020

Data
Canal de 
televisió

Lloc de la 
intervenció

Programa, 
projecte o 
activitat motiu de 
la intervenció

Intervencions
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TV

Canals Ser dona al Sud Delegació Ser dona al Sud  
(L'Equador) i Secretari del 
Fons (Ramón Vidal)
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per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global (Natxo 
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30/10/2020 Comarcal 
TV

Canals València per la 
Pau (Recepció 
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Alcaldessa de Canals (Mai 
Castells) i Tècnic del Fons 
en Educació per al 
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Ciutadania Global (Natxo 
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Transparència, 
Cooperació i 
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(Álvaro Escorihuela) i 
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Morella (Rhamsés Ripolles) i 
Regidora de Cooperació de 
Morella (Malú Blasco).



Intervencions a les Ràdios

Durant 2020 l'entitat ha continuat participant en diferents ràdios de nivell local i comarcal, com 
ara Cadena SER-La Vall d'Uixó, Cadena SER-Elx, Xtradio i Cadena SER-Xàtiva i Ràdio Canals.

Desglossament intervencions del Fons en ràdio durant 2020

Data Canal de 
ràdio

Lloc de la 
intervenció

Programa, 
projecte o 
activitat motiu 
de la 
intervenció

Participants

04/03/2020 Cadena SER-
La Vall d'Uixó

La Vall d'Uixó Castelló per la 
Pau

Tècnic del Fons en 
Educació per al 
Desenvolupament i 
Ciutadania Global 
(Natxo Peñarrocha)

07/03/2020 Cadena SER-
Elx

Elx Ser dona al 
Sud

Delegació Ser dona al 
Sud  (L'Equador) i 
Tècnic del Fons en 
Educació per al 
Desenvolupament i 
Ciutadania Global 
(Natxo Peñarrocha)

10/03/2020 Xtradio Xàtiva Ser dona al 
Sud

Delegació Ser dona al 
Sud  (L'Equador) i 
President del Fons 
(Álvaro Escorihuela)

11/03/2020 Cadena SER-
Xàtiva

Xàtiva Ser dona al 
Sud

Delegació Ser Dona al 
Sud  (L'Equador), 
President del Fons 
(Álvaro Escorihuela) i 
Gerent del Fons (Esteve 
Ordiñana)

26/11/2020 Ràdio Canals Canals València per 
la Pau

Delegació València per 
la Pau i Tinent d'Alcalde 
de Canals (Vicent 
Tornero)
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En definitiva, durant l'any s'ha consolidat l'Àrea de Comunicació, realitzant també un Pla de 
Comunicació previ i iniciant la creació de la nova pàgina web per adaptar-se a les noves necessi-
tats, donant resposta, per tant, al Pla Estratègic 2019-2022 del Fons Valencià.

L'any 2020 ha estat un revulsiu general en l'àmbit de la comunicació, alterada per la COVID-19. 
No obstant açò, i malgrat algunes casuístiques comunicatives generals, la comunicació del 
Fons ha sumat esforços per no deixar de comunicar, i per tant sensibilitzar, al voltant de l'activitat 
de l'entitat, transmetent també la missió, visió i valors del Fons. La comunicació continua  
complint una doble finalitat: d'element de transparència i la de sensibilització. És per tant que 
aquests objectius han estat aconseguits, sempre tenint en compte les conseqüències que el 
marc pandèmic ha derivat en l'àmbit informatiu i comunicatiu, i tenint en compte els recursos del 
Fons.

Conclusions 2020
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ÀREA ECONÒMICA

FORMULACIÓ DELS ESTATS CONTABLES DE L'EXERCICI 2020

Vicente Mahiques Margarit, en representació de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat 
formula els estats comptables de l'exercici acabat en data 31 de desembre del 2020, els quals estan 
constituïts pels annexos que segueixen al present escrit.

Firmat:

3. Pressupost per al 2021.
2. Balanç de situació a  31 de desembre del 2019 (Exercici 2019),  per a comparativa.

L'estat financer del Fons Valencià per la Solidaritat per al present exercici 2020 ha sigut auditat, com en els 
últims exercicis per Auditoria Independent (José A. López Olmedo, R.O.A.C.: 15.653) , l'informe del qual 
està inclòs en la memòria. 

4. Pressupost per al 2020, per a comparativa.

Vicente Mahiques Margarit

 Comptes anuals de l'exercici 2020.
1. Balanç de situació a  31 de desembre del 2020 (Exercici 2020).

3. Socis.

g) Despeses de gestió.

d) A projectes.

b) Interessos.

 Notes explicatives:

5. Immobilitzat immaterial i material.

c) Subvencions.

6. Despeses de gestió.

i Alcalde de l'Ajuntament de Barxeta.

1.   Bases de presentació.
2. Principis comptables.

e) Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Tresorer del Fons Valencià per la Solidaritat

h) Despeses de cooperació al desenvolupament.

4.   Subvencions.

a) Socis.

CONTINGUT:

 

7. Tresoreria.

f)  Immobilitzat.

8. Altres informacions.
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Les aportacions que provenen dels pressupostos dels socis que han entrat com a efectives en 
l'exercici es reneixen com a ingressos del període si efectivament corresponen a eixe exercici. Els 
altres ingressos en concepte d'aportacions dels socis d'anys anteriors es comptabilitzen com a 
exercicis anteriors, reduint-los i recuperant-se el meritat pendent d'anys anteriors. Els ingressos de 
socis passen al pagament de projectes concrets de cooperació aprovats per la Junta Executiva i 
presentats en l'Assemblea de Socis, a excepció d'una part d'ells que passa a finançar despeses de 
gestió general i funcionament de l'oficina tècnica de l'associació.

La norma comptable requereix que el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i el quadre de 
finançament de l'exercici 2020 arrepleguen, a efectes comparatius, les xifres corresponents a l'any 
anterior, que formaven part dels estats comptables de 2019 aprovats en l'última Assemblea. D'acord amb 
allò que permet la norma, la Junta ha optat per ometre les notes explicatives de l'exercici 2019 a 31 de 
desembre, no així les dades comparatives del balanç.

En l'import total meritat d'ingressos d'exercicis anteriors, únicament s'arrepleguen aquells que 
compten amb la documentació acreditativa suficient, i per tant poden ser reclamats.

Les despeses ocasionades al Fons Valencià en concepte de participació en la gestió i/o 
representació de la Confederació són reembossades per la mateixa dins del mateix exercici en què 
es generen o en el cas de no ser reembossades al mateix exercici queden com a meritades per a 
posteriors. A 31 de desembre de 2020  no  queden pendents de reembossar despeses de l'exercici 
2020.

2. Principis comptables i normes de valoració aplicades.

b. Interessos.

Les subvencions de capital destinades a projectes específics s'inclouen com a ingressos dins de 
l'exercici. Les subvencions meritades que apareixen previstes en l'apartat corresponent del balanç 
són avalades pel conveni o resolució administrativa pertinent.

Aquests estats comptables han estat preparats d'acord amb els principis comptables i les normes de 
valoració i classificació dins del Pla General de Comptabilitat. Els principals són:

En 2020 s'ha  aprovat obligació de quota a la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat per 
import de 2.500 �. 

1. Bases de presentació.

Aquests estats comptables s'han preparat a partir dels registres auxiliars de la Junta: 

Els interessos generats pels comptes corrents amb els quals treballa el Fons Valencià per la 
Solidaritat es comptabilitzen dins de l'exercici on s'han generat. 

c. Subvencions.

d.      A Projectes:

Per a complir amb la legislació vigent, la Junta Executiva ha formulat aquests estats comptables amb 
l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni de la situació financera, dels resultats i dels canvis en la 
situació financera durant l'exercici anual acabat a 31 de desembre del 2020, així com la proposta de 
distribució dels resultats de tresoreria negatius, dèficit, de l'exercici. El present balanç mostra el resultat 
de la comptabilitat de l'entitat per al període que va de l'1 de gener al 31 de desembre del 2020.

Les aportacions dels socis o les subvencions es comptabilitzen dins de l'exercici i passen a formar 
part del total a destinar per al pagament dels projectes a subvencionar i despeses dels mateixos 
projectes.  

a. Socis.

e. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
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ÀREA ECONÒMICA

FORMULACIÓ DELS ESTATS CONTABLES DE L'EXERCICI 2020

Vicente Mahiques Margarit, en representació de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat 
formula els estats comptables de l'exercici acabat en data 31 de desembre del 2020, els quals estan 
constituïts pels annexos que segueixen al present escrit.

Firmat:

3. Pressupost per al 2021.
2. Balanç de situació a  31 de desembre del 2019 (Exercici 2019),  per a comparativa.

L'estat financer del Fons Valencià per la Solidaritat per al present exercici 2020 ha sigut auditat, com en els 
últims exercicis per Auditoria Independent (José A. López Olmedo, R.O.A.C.: 15.653) , l'informe del qual 
està inclòs en la memòria. 

4. Pressupost per al 2020, per a comparativa.

Vicente Mahiques Margarit

 Comptes anuals de l'exercici 2020.
1. Balanç de situació a  31 de desembre del 2020 (Exercici 2020).

3. Socis.

g) Despeses de gestió.

d) A projectes.

b) Interessos.

 Notes explicatives:

5. Immobilitzat immaterial i material.

c) Subvencions.

6. Despeses de gestió.

i Alcalde de l'Ajuntament de Barxeta.

1.   Bases de presentació.
2. Principis comptables.

e) Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Tresorer del Fons Valencià per la Solidaritat

h) Despeses de cooperació al desenvolupament.

4.   Subvencions.

a) Socis.

CONTINGUT:

 

7. Tresoreria.

f)  Immobilitzat.

8. Altres informacions.
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Les aportacions que provenen dels pressupostos dels socis que han entrat com a efectives en 
l'exercici es reneixen com a ingressos del període si efectivament corresponen a eixe exercici. Els 
altres ingressos en concepte d'aportacions dels socis d'anys anteriors es comptabilitzen com a 
exercicis anteriors, reduint-los i recuperant-se el meritat pendent d'anys anteriors. Els ingressos de 
socis passen al pagament de projectes concrets de cooperació aprovats per la Junta Executiva i 
presentats en l'Assemblea de Socis, a excepció d'una part d'ells que passa a finançar despeses de 
gestió general i funcionament de l'oficina tècnica de l'associació.

La norma comptable requereix que el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i el quadre de 
finançament de l'exercici 2020 arrepleguen, a efectes comparatius, les xifres corresponents a l'any 
anterior, que formaven part dels estats comptables de 2019 aprovats en l'última Assemblea. D'acord amb 
allò que permet la norma, la Junta ha optat per ometre les notes explicatives de l'exercici 2019 a 31 de 
desembre, no així les dades comparatives del balanç.

En l'import total meritat d'ingressos d'exercicis anteriors, únicament s'arrepleguen aquells que 
compten amb la documentació acreditativa suficient, i per tant poden ser reclamats.

Les despeses ocasionades al Fons Valencià en concepte de participació en la gestió i/o 
representació de la Confederació són reembossades per la mateixa dins del mateix exercici en què 
es generen o en el cas de no ser reembossades al mateix exercici queden com a meritades per a 
posteriors. A 31 de desembre de 2020  no  queden pendents de reembossar despeses de l'exercici 
2020.

2. Principis comptables i normes de valoració aplicades.

b. Interessos.

Les subvencions de capital destinades a projectes específics s'inclouen com a ingressos dins de 
l'exercici. Les subvencions meritades que apareixen previstes en l'apartat corresponent del balanç 
són avalades pel conveni o resolució administrativa pertinent.

Aquests estats comptables han estat preparats d'acord amb els principis comptables i les normes de 
valoració i classificació dins del Pla General de Comptabilitat. Els principals són:

En 2020 s'ha  aprovat obligació de quota a la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat per 
import de 2.500 �. 

1. Bases de presentació.

Aquests estats comptables s'han preparat a partir dels registres auxiliars de la Junta: 

Els interessos generats pels comptes corrents amb els quals treballa el Fons Valencià per la 
Solidaritat es comptabilitzen dins de l'exercici on s'han generat. 

c. Subvencions.

d.      A Projectes:

Per a complir amb la legislació vigent, la Junta Executiva ha formulat aquests estats comptables amb 
l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni de la situació financera, dels resultats i dels canvis en la 
situació financera durant l'exercici anual acabat a 31 de desembre del 2020, així com la proposta de 
distribució dels resultats de tresoreria negatius, dèficit, de l'exercici. El present balanç mostra el resultat 
de la comptabilitat de l'entitat per al període que va de l'1 de gener al 31 de desembre del 2020.

Les aportacions dels socis o les subvencions es comptabilitzen dins de l'exercici i passen a formar 
part del total a destinar per al pagament dels projectes a subvencionar i despeses dels mateixos 
projectes.  

a. Socis.

e. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
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Així mateix en aquest apartat aniran també les quantitats aportades amb motiu de campanyes 
d'acció humanitària i d'emergència, desastre natural a algun país del Sud i promogudes des del 
Fons Valencià o des del CAHE, que aporten quantitats que aniran destinades a projectes 
d'emergència i els ingressos es comptabilitzaran dins de l'exercici on es generen.

L'import de la partida de subvencions ingressades en 2020, o bé s'han liquidat amb el cobrament 
de les mateixes o bé  s'han quedat “meritades”. En l'exercici s'ha liquidat el total de la subvenció 
aprovada en 2020 per la Diputació de Castelló  per import de 12.750 � per a finançar el projecte 
PC233: “In/Sostenible”; així com la subvenció aprovada en 2020 per la Diputació de València per 
import de 35.000 euros per a finançar el projecte PC232: “València per la pau”; i la subvenció 
aprovada per la Generalitat Valenciana per import de 120.000 � per a finançar el PC222: 
“Enfortiment dels consells municipals plurals a El Salvador”.

4. Subvencions.

Al  finalitzar el 2020 ha quedat “meritada” el saldo de la subvenció de la Generalitat Valenciana per 
import de  150.000 � i el saldo  que correspon al 15% del import total de la subvenció de la 
Diputació de Castelló .

1.- Immaterials: L'immobilitzat immaterial, que correspon bàsicament a aplicacions informàtiques, 
es valora al cost d'adquisició i es presenta net de la corresponent amortització acumulada, que es 
calcula utilitzant un mètode lineal. Actualment estan totalment amortitzats.

Els costos de manteniment de les aplicacions informàtiques es passen a despeses en el moment 
en què s'originen.

2.- Materials: L'immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost d'adquisició o de producció, 
deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents. En l'exercici 2020 ha sigut incrementat en 
l'adquisició d'equips informàtics i aplicacions informàtiques  per import de 1.983,00 � i en mobiliari 
per un import de 223,04 � sumant un total de 2.206,04 �.

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza sobre els valors de cost seguint el 
mètode lineal en funció de la vida útil dels respectius béns, atenent a la depreciació efectivament 
patida pel seu funcionament i ús. El % aplicat a vida útil és del 10% de l'import total.

g. Despeses de gestió 2020.

Del total dels ingressos de l'exercici en concepte d'aportacions de socis, tant els efectius com els 
meritats, es reserva un percentatge del 18,69 %  per a costejar les despeses de gestió generals i 
funcionament de l'oficina del Fons Valencià per la Solidaritat i que es comptabilitzaran dins de 
l'exercici en que es produïsquen.  

En el pressupost aprovat pel finançament de projectes, en els projectes que ho requereixen, 
s'inclouen els despeses corresponents a gestió relatius a formulació, execució, seguiment, 
avaluació i compliment per part del Fons Valencià.    

h.  Despeses de projectes de cooperació al desenvolupament.

Es comptabilitzaran com a efectius de l'exercici tots els pagaments ocasionats per aquest motiu, 
sempre dins dels projectes aprovats per l'Assemblea o Junta Executiva per a l'exercici. 

Els percentatges d'amortització d'instal·lacions, utillatge mobiliari  i el dels equips per a processos 
d'informació és del 25 %.  En l'exercici 2020  s'ha realitzat amortització per import de 8.105,36 �.

Apareixerà com a una quantitat meritada la que resulta pendent de pagament al tancament de 
l'exercici. Quant el projecte estiga acabat i tancat serà minorat o ampliat per la diferència d'import 
justificat.

f. Immobilitzacions.

IMPORT

Ingressos efectius 472.982 �

Ingressos meritats 8.500 �

Total 481.482 �
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En resum, les subvencions efectives al llarg de l'exercici en curs són:

Les subvencions meritades i corresponents a l'exercici en curs són:

5. Immobilitzat immaterial i material.

La inversió en immobilitzat net a 31 de desembre de 2020, tenint en compte les depreciacions per 
amortització d'anys anteriors i de l'any actual, és de: 17.069,75 �.

S'han realitzat dotacions de amortitzacions en l'exercici 2020 per import de 8.105,36 �.

IMPORT

Generalitat Valenciana / Direcció General de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament

120.000 �

Diputació de Castelló 12.750 �

Diputació de València 35.000 �

Total ingressos subvencions 167.750 �

IMPORT

Generalitat Valenciana / Direcció General de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament

150.000 �

Diputació de Castelló 2.250 �

Total subvencions meritades 152.250 �

IMPORT

Cost adquisició immobilitzat material a 31-12-2019 65.543,61 �

Total amortització acumulada al 31/12/2019 -42.002,24 �

Adquisicions immobilitzat material 2020 1.633,74 �

Amortització Exercici 2020 -8.105,36 �

Valor comptable immobilitzat 2020 17.069,75 �
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6. Despeses generals de gestió 2020 (d'acord amb l'estat comptable).

No apareixen com a despeses de gestió, aquelles que han estat carregades als projectes com a  
costos de gestió dels mateixos.

IMPORT

Lloguer 4.400,64 �

Subministraments 2.707,46 �

Comunicacions i correus 732,08 �

Desplaçaments i dietes nacionals 978,50 �

Allotjament i manutenció 604,70 �

Personal (Salaris/Seg. Soc. a càrrec d'empresa) 84.354,66 �

Serveis professionals independents 15.683,65 �

Local (manteniment, neteja, reparació) 1.957,49 �

Assegurances generals 2.946,57 �

Despeses bancàries 562,19 �

Subministrament elèctric 1.487,33 �

Sensibilització / Difusió 130,68 �

Confocos-quota 2.500,00 �

Desplaçament i dietes internacionals 371,84 �

Total despeses gestió 119.417,79 �

Despeses extraordinàries

Amortització immobilitzat 8.105,36  �

Total 127.523,15 �

58

IMPORT

BANKIA (3001483107)    138.219,23 �

BANKIA (3001921896) 40.000,00 �

BANKIA (6000870932) 16.968,54 �

CAIXA POPULAR (2689985220) 111.924,89 �

BANKIA (TARJ. PREP.70403) 594,62 �

CAIXA 2.447,48 �

Total Tresoreria 310.154,76 �

8. Altres
Durant l'exercici 2020, igual que en els anteriors, no s'ha satisfet cap remuneració als membres de 
l'Executiva ni a cap altre membre soci del Fons Valencià per la Solidaritat, per ser els seus càrrecs 
gratuïts.

7. Tresoreria
La composició de la partida de tresoreria a 31 de desembre del 2020 és la següent:
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Ajuntament / Entitat Import Situació

Agost 3.570 � efectiu

Agullent 2.204 � efectiu

Alaquàs 200 � efectiu

Albaida 500 � efectiu 

Albal 0 � --

Alcalalí 1.350 � efectiu

Alcàntera de Xúquer 1.350 � efectiu

Alcàsser 8.400 � efectiu

Alcúdia, L' 12.000 � efectiu

Alcúdia de Crespins, L' 1.500 � efectiu

Alfafara 500 � efectiu

Alfarrasí 1.225 � efectiu

Alfàs del Pi, L' 8.000 � efectiu

Algemesí 0 � --

Alginet 6.300 � efectiu

1Almenara 6.000 � efectiu

Almoines 600 � efectiu

Almussafes 7.000 � efectiu

Alqueria de la Comtessa, L' 500 � efectiu

Altea 500 � consignat

Antella 300 � efectiu

Atzeneta d'Albaida 300 � efectiu

Barxeta 1.601 � efectiu

Benassal 1.068 � efectiu

Beneixama 225 � efectiu

Beniarjó 1.000 � efectiu

Beniatjar 224 � efectiu

Benifaió 12.000 � efectiu

Benifairó de la Valldigna 2.000 � efectiu

1Benifairó de les Valls 1.000 � Efectiu

Benigànim 600 � Efectiu

Benigembla 580 � Efectiu

Benissa 5.000 � Efectiu

Betxí 2.500 � Efectiu

Biar 1.000 � Efectiu

Bocairent 2.000 � Efectiu

Bufalí 175 � Efectiu

Burjassot 3.000 � Efectiu

Campello, El 0 � --

Montesa 1.200 � efectiu

Montitxelvo 611 � efectiu

Morella 1.000 � efectiu

Muro d'Alcoi 2.000 � efectiu

Novetlé 900 � efectiu

Nules 0 � consignat

Olleria, L' 2.500 � efectiu

Onda 5.000 � efectiu

Ontinyent 5.000 � efectiu

Orba 2.000 � efectiu

Otos 455 � efectiu

Paiporta 6.000 � efectiu

Palmera 300 � efectiu

Palomar, El 600 � efectiu

Parcent 965 � efectiu

Pedreguer 4.000 � efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Canals 5.000 � efectiu

Carrícola 100 � efectiu

Castelló de la Plana 15.000 � efectiu

Castelló de Rugat 2.500 � efectiu

Catarroja 13.000 � efectiu

Chella 1.500 � efectiu

Corbera 12.000 � efectiu

Elx 15.500 � efectiu

Enguera 1.100 � efectiu

Estivella 1.432 � efectiu

Faura 500 � efectiu

Foios 2.000 � efectiu

Font de la Figuera, La 200 � efectiu

Fontanars dels Alforins 900 � efectiu

Gandia 5.000 � efectiu

Genovés 1.000 � efectiu

Llosa de Ranes, La 1.000 � efectiu

Llutxent 500 � efectiu

Massamagrell 6.000 � efectiu

Massanassa 1.000 � efectiu

Mislata 5.000 � efectiu

Moncada 3.000 � consignat

Montaverner 0 � --

Aportacions socis corresponents a
l'exercici 2020 (a 31/12/2020)
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Sueca 5.000 � efectiu

Sumacàrcer 500 � efectiu

Teresa 283 � efectiu

Teulada 8.000 � efectiu

Torrent 2.000 � efectiu

València 50.000 � efectiu

Vallada 300 � efectiu

Vila-real 30.000 � efectiu

Villanueva de Castellón 2.000 � efectiu

Vinalesa 0 � --

Xaló 0 � --

Xàtiva 28.000 � efectiu

Xeresa 1.000 � efectiu

Xixona 15.000 � efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Manc.Costera-Canal, La 1.000 � efectiu

Manc.Horta Sud, L' 5.500 � efectiu

Manc.Manuel, Enova… 600 � efectiu

Manc.Ports, Els 100 � efectiu

Manc.Ribera Alta, La 1.500 � efectiu

Manc.Ribera Baixa, La 600 � efectiu

Manc.Safor, La 600 � efectiu

Manc.Vall d'Albaida, La 2.500 � consignat

Manc.Valls, Les 1.000 � efectiu

Pego 9.960 � efectiu

Picanya 1.000 � efectiu

Picassent 20.000 � efectiu

Piles 500 � efectiu

Pobla de Farnals, La 8.624 � efectiu

1Pobla de Vallbona, La 3.000 � efectiu

Pobla del Duc, La 500 � efectiu

Poblets, Els 6.000 � efectiu

Polinyà de Xúquer 2.500 � efectiu

Potries 800 � efectiu

Puig de Santa María, El 3.000 � efectiu

Quart de Poblet 3.070 � efectiu

Quatretonda 2.000 � efectiu

Rafal 1.000 � efectiu

Rafelcofer 600 � efectiu

Rocafort 1.000 � efectiu

Ròtova 1.262 � efectiu

Sagunt 0 � --

Salem 469 � efectiu

Sant Joan d'Alacant 5.000 � consignat

Sant Mateu 1.000 � efectiu

Senija 584 � efectiu

Simat de la Valldigna 1.000 � efectiu

Sueca 5.000 � efectiu

Sumacàrcer 500 � efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació Ajuntament / Entitat Import Situació
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Ajuntament / Entitat Import Situació

Agost 3.570 � efectiu

Agullent 2.204 � efectiu

Alaquàs 200 � efectiu

Albaida 500 � efectiu 

Albal 0 � --

Alcalalí 1.350 � efectiu

Alcàntera de Xúquer 1.350 � efectiu

Alcàsser 8.400 � efectiu

Alcúdia, L' 12.000 � efectiu

Alcúdia de Crespins, L' 1.500 � efectiu

Alfafara 500 � efectiu

Alfarrasí 1.225 � efectiu

Alfàs del Pi, L' 8.000 � efectiu

Algemesí 0 � --

Alginet 6.300 � efectiu

1Almenara 6.000 � efectiu

Almoines 600 � efectiu

Almussafes 7.000 � efectiu

Alqueria de la Comtessa, L' 500 � efectiu

Altea 500 � consignat

Antella 300 � efectiu

Atzeneta d'Albaida 300 � efectiu

Barxeta 1.601 � efectiu

Benassal 1.068 � efectiu

Beneixama 225 � efectiu

Beniarjó 1.000 � efectiu

Beniatjar 224 � efectiu

Benifaió 12.000 � efectiu

Benifairó de la Valldigna 2.000 � efectiu

1Benifairó de les Valls 1.000 � Efectiu

Benigànim 600 � Efectiu

Benigembla 580 � Efectiu

Benissa 5.000 � Efectiu

Betxí 2.500 � Efectiu

Biar 1.000 � Efectiu

Bocairent 2.000 � Efectiu

Bufalí 175 � Efectiu

Burjassot 3.000 � Efectiu

Campello, El 0 � --

Montesa 1.200 � efectiu

Montitxelvo 611 � efectiu

Morella 1.000 � efectiu

Muro d'Alcoi 2.000 � efectiu

Novetlé 900 � efectiu

Nules 0 � consignat

Olleria, L' 2.500 � efectiu

Onda 5.000 � efectiu

Ontinyent 5.000 � efectiu

Orba 2.000 � efectiu

Otos 455 � efectiu

Paiporta 6.000 � efectiu

Palmera 300 � efectiu

Palomar, El 600 � efectiu

Parcent 965 � efectiu

Pedreguer 4.000 � efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Canals 5.000 � efectiu

Carrícola 100 � efectiu

Castelló de la Plana 15.000 � efectiu

Castelló de Rugat 2.500 � efectiu

Catarroja 13.000 � efectiu

Chella 1.500 � efectiu

Corbera 12.000 � efectiu

Elx 15.500 � efectiu

Enguera 1.100 � efectiu

Estivella 1.432 � efectiu

Faura 500 � efectiu

Foios 2.000 � efectiu

Font de la Figuera, La 200 � efectiu

Fontanars dels Alforins 900 � efectiu

Gandia 5.000 � efectiu

Genovés 1.000 � efectiu

Llosa de Ranes, La 1.000 � efectiu

Llutxent 500 � efectiu

Massamagrell 6.000 � efectiu

Massanassa 1.000 � efectiu

Mislata 5.000 � efectiu

Moncada 3.000 � consignat

Montaverner 0 � --

Aportacions socis corresponents a
l'exercici 2020 (a 31/12/2020)
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Sueca 5.000 � efectiu

Sumacàrcer 500 � efectiu

Teresa 283 � efectiu

Teulada 8.000 � efectiu

Torrent 2.000 � efectiu

València 50.000 � efectiu

Vallada 300 � efectiu

Vila-real 30.000 � efectiu

Villanueva de Castellón 2.000 � efectiu

Vinalesa 0 � --

Xaló 0 � --

Xàtiva 28.000 � efectiu

Xeresa 1.000 � efectiu

Xixona 15.000 � efectiu

Ajuntament / Entitat Import Situació

Manc.Costera-Canal, La 1.000 � efectiu

Manc.Horta Sud, L' 5.500 � efectiu

Manc.Manuel, Enova… 600 � efectiu

Manc.Ports, Els 100 � efectiu

Manc.Ribera Alta, La 1.500 � efectiu

Manc.Ribera Baixa, La 600 � efectiu

Manc.Safor, La 600 � efectiu

Manc.Vall d'Albaida, La 2.500 � consignat

Manc.Valls, Les 1.000 � efectiu

Pego 9.960 � efectiu

Picanya 1.000 � efectiu

Picassent 20.000 � efectiu

Piles 500 � efectiu

Pobla de Farnals, La 8.624 � efectiu

1Pobla de Vallbona, La 3.000 � efectiu

Pobla del Duc, La 500 � efectiu

Poblets, Els 6.000 � efectiu

Polinyà de Xúquer 2.500 � efectiu

Potries 800 � efectiu

Puig de Santa María, El 3.000 � efectiu

Quart de Poblet 3.070 � efectiu

Quatretonda 2.000 � efectiu

Rafal 1.000 � efectiu

Rafelcofer 600 � efectiu

Rocafort 1.000 � efectiu

Ròtova 1.262 � efectiu

Sagunt 0 � --

Salem 469 � efectiu

Sant Joan d'Alacant 5.000 � consignat

Sant Mateu 1.000 � efectiu

Senija 584 � efectiu

Simat de la Valldigna 1.000 � efectiu

Sueca 5.000 � efectiu

Sumacàrcer 500 � efectiu
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Aportacions extraordinàries de socis per a emergències
consignades d'exercicis anteriors reconegudes i pendents

Aportacions socis d'exercicis anteriors
i fetes efectives en 2020

Aportacions socis compromeses i meritades
de pagament al llarg de l'exercici 2020

Ajuntament / Mancomunitat Import Projecte

Aj. Benissa 1.000 �

PC 210 – “Garantint un nivell de vida digne per a les 
persones refugiades de Palestina en la Franja de 
Gaza a través de l'ajuda alimentària”

Emergència Palestina 2018

Contrapart: Comitè Espanyol de la UNRWA. Agència 
per als refugiats palestins de Nacions Unides.

Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives

Aj. Vinalesa Exercici 2018: 2.295 �

Aj. Antella Exercici 2019: 300 �

Aj. Moncada Exercici 2019: 3.000 �

Aj. Morella Exercici 2019: 2.000 �

Aj. Picanya Exercici 2019: 1.000 �

Aj. Pobla del Duc, La Exercici 2019: 500 �

Aj. Potries Exercici 2019: 800 �

Aj. Vinalesa Exercici 2019: 3.200 �

Aj. Xixona Exercici 2019: 15.000 �

Manc. Vall d'Albaida, La Exercici 2019: 2.500 �

Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives

Aj. Altea Exercici 2019: 500 �

Aj. Altea Exercici 2020: 500 �

Aj. Sant Joan d'Alacant Exercici 2020: 5.000 �

Manc. Vall d'Albaida, La Exercici 2020: 2.500 �

62

Subvencions rebudes meritades d'administracions
públiques d'anys anteriors

Subvencions concedides i rebudes d'administracions
públiques al llarg del 2020

Subvencions concedides i meritades d'administracions
públiques al llarg del 2020

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 120.000 �
Meritada 
2019 i 
Efectiva 2020

PC 222  “Enfortiment de Consells 
Municipals Plurals en El Salvador”.

Entitat Import Situació Projecte

de Castelló
Diputació Provincial 

15.000 � 
(85% 12.250 �)
Efectiva 2020 PC 233 “In/Sostenible. Territorialitzant 

els ODS a la Província de Castelló”.

Diputació Provincial 
de València

35.000 � Efectiva 2020 PC 232 “València per la Pau”.

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 150.000 � Meritada 2020
PC 238  “Creant cercles d'aprenentatge 
amb dones líders des de l'apoderament 
de representants polítiques”.

Entitat Import Situació Projecte

Diputació Provincial 
de Castelló

15.000 � 
Meritada 2020
(15 % 2.250 �)

PC 233 “In/Sostenible. Territorialitzant 
els ODS a la Província de Castelló”.
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Aportacions socis d'exercicis anteriors
i fetes efectives en 2020

Aportacions socis compromeses i meritades
de pagament al llarg de l'exercici 2020
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Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives
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Aj. Morella Exercici 2019: 2.000 �

Aj. Picanya Exercici 2019: 1.000 �
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Aj. Potries Exercici 2019: 800 �

Aj. Vinalesa Exercici 2019: 3.200 �

Aj. Xixona Exercici 2019: 15.000 �

Manc. Vall d'Albaida, La Exercici 2019: 2.500 �

Ajuntament / Mancomunitat Aportacions fetes efectives

Aj. Altea Exercici 2019: 500 �

Aj. Altea Exercici 2020: 500 �

Aj. Sant Joan d'Alacant Exercici 2020: 5.000 �

Manc. Vall d'Albaida, La Exercici 2020: 2.500 �
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Subvencions concedides i rebudes d'administracions
públiques al llarg del 2020

Subvencions concedides i meritades d'administracions
públiques al llarg del 2020

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 120.000 �
Meritada 
2019 i 
Efectiva 2020

PC 222  “Enfortiment de Consells 
Municipals Plurals en El Salvador”.

Entitat Import Situació Projecte

de Castelló
Diputació Provincial 

15.000 � 
(85% 12.250 �)
Efectiva 2020 PC 233 “In/Sostenible. Territorialitzant 

els ODS a la Província de Castelló”.

Diputació Provincial 
de València

35.000 � Efectiva 2020 PC 232 “València per la Pau”.

Entitat Import Situació Projecte

Generalitat Valenciana 150.000 � Meritada 2020
PC 238  “Creant cercles d'aprenentatge 
amb dones líders des de l'apoderament 
de representants polítiques”.

Entitat Import Situació Projecte

Diputació Provincial 
de Castelló

15.000 � 
Meritada 2020
(15 % 2.250 �)

PC 233 “In/Sostenible. Territorialitzant 
els ODS a la Província de Castelló”.
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BALANÇ D´INGRESSOS I DESPESES 2019

INGRESSOS : *

A) DE L'EXERCICI

SOCIS 406.720,72 21.500,00 428.220,72

SUBVENCIONS 60.000,00 120.000,00 180.000,00

INGRESSOS A EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA 1.500,00 0,00 1.500,00

APORTACIO EXTRAORDINÀRIA 450,00 0,00 450,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2019 468.670,72 141.500,00 610.170,72

B) D'EXERCICIS ANTERIORS

SOCIS 21.000,00 2.295,00 23.295,00

 DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 75.000,00 0,00 75.000,00

EMERGÈNCIES 10.750,00 1.000,00 11.750,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 106.750,00 3.295,00 110.045,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIU 575.420,72

TOTAL INGRESSOS MERITATS 144.795,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 720.215,72

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2018 113.527,94 113.527,94

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 688.948,66 144.795,00 833.743,66

DESPESES :

PROJECTES COOPERACIÓ 393.840,82 235.572,67 629.413,49

GENERALS DE GESTIÓ 155.162,64 0,00 155.162,64

ENTITATS PÚBLIQUES -2.043,91 12.940,45 10.896,54

QUOTA A CONFOCOS 2.500,00 0,00 2.500,00

EXTRAORDINÀRIES 5.980,95 0,00 5.980,95

DESTINAT AL IMMOBILITZAT 7.378,47 0,00 7.378,47

DESPES.PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors) 31,00 8.689,84 8.720,84

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 0,00 -8.689,84 -8.689,84

TOTAL DESPESES EFECTIVES 562.849,97

TOTAL DESPESES MERITADES 248.513,12

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES) 811.363,09

DESPESES TOTALS 562.849,97 248.513,12 811.363,09

SALDO TRESORERIA al 31-12-2019 126.098,69

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2019 -103.718,12

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2019 22.380,57

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 833.743,66

DESPESES TOTALS 2019  (Efectives+Meritades) -811.363,09

SITUACIÓ COMPTABLE 22.380,57

*Totes les xifres en Euros.

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL
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BALANÇ D´INGRESSOS I DESPESES 2020

65

INGRESSOS *

A) DE L'EXERCICI

SOCIS 442.387,00 8.000,00 450.387,00

SUBVENCIONS 47.750,00 152.250,00 200.000,00

INGRESSOS A EMERGÈNCIA I  ACCIÓ HUMANITÀRIA 0,00 0,00 0,00

APORTACIO EXTRAORDINÀRIA 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2020 490.137,00 160.250,00 650.387,00

B) D'EXERCICIS ANTERIORS

SOCIS 30.595,00 500,00 31.095,00

DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 120.000,00 0,00 120.000,00

EMERGÈNCIES 1.000,00 1.000,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 150.595,00 1.500,00 152.095,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIUS 640.732,00

TOTAL INGRESSOS MERITATS 161.750,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 802.482,00

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2019 126.098,69 126.098,69

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 766.830,69 161.750,00 928.580,69

DESPESES 

PROJECTES COOPERACIÓ 335.155,93 362.571,00 697.726,93

GENERALS DE GESTIÓ 116.917,79 2.050,75 118.968,54

ENTITATS PÚBLIQUES 468,47 12.502,23 12.970,70

QUOTA CONFOCOS 2.500,00 0,00 2.500,00

EXTRAORDINÀRIES 0,00 0,00 0,00

DESTINAT IMMOBILITZAT 1.633,74 572,66 2.206,40

DESPESES PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors ) 0,00 0,00 0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESES EFECTIVES 456.675,93

TOTAL DESPESES MERITADES 377.696,64

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES) 834.372,57

DESPESES TOTALS 456.675,93 377.696,64 834.372,57

SALDO TRESORERIA al 31-12-2020 310.154,76

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2020 -215.946,64

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2020 94.208,12

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 928.580,69

DESPESES TOTALS 2020  (Efectives+Meritades) -834.372,57

SITUACIÓ COMPTABLE 94.208,12

*Totes les xifres en Euros.

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL



BALANÇ D´INGRESSOS I DESPESES 2019

INGRESSOS : *

A) DE L'EXERCICI

SOCIS 406.720,72 21.500,00 428.220,72

SUBVENCIONS 60.000,00 120.000,00 180.000,00

INGRESSOS A EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA 1.500,00 0,00 1.500,00

APORTACIO EXTRAORDINÀRIA 450,00 0,00 450,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2019 468.670,72 141.500,00 610.170,72

B) D'EXERCICIS ANTERIORS

SOCIS 21.000,00 2.295,00 23.295,00

 DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 75.000,00 0,00 75.000,00

EMERGÈNCIES 10.750,00 1.000,00 11.750,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 106.750,00 3.295,00 110.045,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIU 575.420,72

TOTAL INGRESSOS MERITATS 144.795,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 720.215,72

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2018 113.527,94 113.527,94

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 688.948,66 144.795,00 833.743,66

DESPESES :

PROJECTES COOPERACIÓ 393.840,82 235.572,67 629.413,49

GENERALS DE GESTIÓ 155.162,64 0,00 155.162,64

ENTITATS PÚBLIQUES -2.043,91 12.940,45 10.896,54

QUOTA A CONFOCOS 2.500,00 0,00 2.500,00

EXTRAORDINÀRIES 5.980,95 0,00 5.980,95

DESTINAT AL IMMOBILITZAT 7.378,47 0,00 7.378,47

DESPES.PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors) 31,00 8.689,84 8.720,84

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 0,00 -8.689,84 -8.689,84

TOTAL DESPESES EFECTIVES 562.849,97

TOTAL DESPESES MERITADES 248.513,12

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES) 811.363,09

DESPESES TOTALS 562.849,97 248.513,12 811.363,09

SALDO TRESORERIA al 31-12-2019 126.098,69

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2019 -103.718,12

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2019 22.380,57

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 833.743,66

DESPESES TOTALS 2019  (Efectives+Meritades) -811.363,09

SITUACIÓ COMPTABLE 22.380,57

*Totes les xifres en Euros.

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL
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BALANÇ D´INGRESSOS I DESPESES 2020

65

INGRESSOS *

A) DE L'EXERCICI

SOCIS 442.387,00 8.000,00 450.387,00

SUBVENCIONS 47.750,00 152.250,00 200.000,00

INGRESSOS A EMERGÈNCIA I  ACCIÓ HUMANITÀRIA 0,00 0,00 0,00

APORTACIO EXTRAORDINÀRIA 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2020 490.137,00 160.250,00 650.387,00

B) D'EXERCICIS ANTERIORS

SOCIS 30.595,00 500,00 31.095,00

DEUTORS DUBTOS COBRAMENT 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS 120.000,00 0,00 120.000,00

EMERGÈNCIES 1.000,00 1.000,00

SUB-TOTAL INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS 150.595,00 1.500,00 152.095,00

TOTAL INGRESSOS EFECTIUS 640.732,00

TOTAL INGRESSOS MERITATS 161.750,00

TOTAL INGRESSOS (EFECTIUS+MERITATS) 802.482,00

SALDO TRESORERIA AL 31-12-2019 126.098,69 126.098,69

INGRESSOS (DISPONIBLES) TOTALS 766.830,69 161.750,00 928.580,69

DESPESES 

PROJECTES COOPERACIÓ 335.155,93 362.571,00 697.726,93

GENERALS DE GESTIÓ 116.917,79 2.050,75 118.968,54

ENTITATS PÚBLIQUES 468,47 12.502,23 12.970,70

QUOTA CONFOCOS 2.500,00 0,00 2.500,00

EXTRAORDINÀRIES 0,00 0,00 0,00

DESTINAT IMMOBILITZAT 1.633,74 572,66 2.206,40

DESPESES PENDENTS IMPUTACIÓ (Creditors ) 0,00 0,00 0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENTS 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESES EFECTIVES 456.675,93

TOTAL DESPESES MERITADES 377.696,64

TOTAL DESPESES (EFECTIVES+MERITADES) 834.372,57

DESPESES TOTALS 456.675,93 377.696,64 834.372,57

SALDO TRESORERIA al 31-12-2020 310.154,76

SALDOS MERITATS DE L'EXERCICI 2020 -215.946,64

SALDO COMPTABLE EXERCICI 2020 94.208,12

DISPONIBLE TOTALS (Efect.+Merit.+Tres.) 928.580,69

DESPESES TOTALS 2020  (Efectives+Meritades) -834.372,57

SITUACIÓ COMPTABLE 94.208,12

*Totes les xifres en Euros.
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EFECTIU MERITAT TOTAL

EFECTIU MERITAT TOTAL



PRESSUPOST  2020

66

PRESSUPOST  2021
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INGRESSOS

A) DE L'EXERCICI
SOCIS 21.500,00 € 430.000,00 € 451.500,00 €

SUBVENCIONS 120.000,00 € 195.000,00 € 315.000,00 €

A EMERGÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL  INGRESSOS  2019 141.500,00 € 625.000,00 € 766.500,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 2.295,00 € 0,00 € 2.295,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÈNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 3.295,00 € 0,00 € 3.295,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2020 144.795,00 € 625.000,00 € 769.795,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2019 126.098,69 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2020 895.893,69 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 235.572,67 € 459.938,40 € 695.511,07 €

Transferències a projectes 169.595,00 € 259.541,10 € 429.136,10 €

Personal. Sous i  salaris 9.289,89 € 77.403,87 € 86.693,76 €

Personal. Seg.Social 3.526,47 € 28.741,22 € 32.267,69 €

Serveis professionals 6.129,39 € 43.707,14 € 49.836,53 €

Materials / Consum. / Subministraments 1.978,20 € 8.804,00 € 10.782,20 €

Comunicació 1.100,00 € 2.673,59 € 3.773,59 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -1.738,24 € 3.762,78 € 2.024,54 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 13.989,79 € 15.460,00 € 29.449,79 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 4.446,87 € 2.385,80 € 6.832,67 €
Allotjament i  manutenció (internacional) 0,00 € 6.800,00 € 6.800,00 €

Gratificacions Ponents / Borses de viatge 2.100,00 € 3.183,90 € 5.283,90 €

Avaluacións finals 5.470,00 € 0,00 € 5.470,00 €

Assegurançes 2.896,24 € 0,00 € 2.896,24 €

Lloguer Local -2.547,83 € 0,00 € -2.547,83 €

Sensibil ització i  Difusió Projectes 11.336,89 € 0,00 € 11.336,89 €

Despeses indirectes 8.000,00 € 7.475,00 € 15.475,00 €

GENERALS   DE GESTIÓ 21.638,94 € 141.891,78 € 163.530,72 €
Personal. Sous i  salaris 0,00 € 69.482,51 € 69.482,51 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 25.715,99 € 25.715,99 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 3.274,60 € 21.998,60 € 25.273,20 €

Material / Consum. / Subministraments 2.349,06 € 3.051,51 € 5.400,57 €

Comunicació i  correus 0,00 € 454,18 € 454,18 €

Suministrament elèctric 0,00 € 1.467,85 € 1.467,85 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 1.391,53 € 1.391,53 €

Allotjament i  manutenció (internacional) 1.732,02 € 500,00 € 2.232,02 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 707,14 € 2.422,97 € 3.130,11 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Lloguer Local 367,05 € 4.462,63 € 4.829,68 €

Entitats Públiques 12.940,45 € 0,00 € 12.940,45 €

Despeses bancàries 0,00 € 252,00 € 252,00 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 2.910,64 € 2.910,64 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Conservació local, netetja, reparacions 137,94 € 2.264,18 € 2.402,12 €

Sensibil izacio i  difusio 130,68 € 0,00 € 130,68 €

Despeses extraordinàries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 DESPESES PREVISTES  2020 859.041,79 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2020 36.851,90 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2020 5.000,00 €

* Totes  les  xi fes  en Euros .

ANTERIORS 2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) DE L'EXERCICI
SOCIS 8.000,00 € 498.274,00 € 506.274,00 €

SUBVENCIONS 152.250,00 € 215.000,00 € 367.250,00 €

A EMERGÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL  INGRESSOS  2020 160.250,00 € 713.274,00 € 873.524,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 500,00 € 0,00 € 500,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÈNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2021 161.750,00 € 713.274,00 € 875.024,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2020 310.154,76 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2021 1.185.178,76 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 362.571,03 € 517.279,01 € 879.850,04 €

Transferències a projectes 268.881,10 € 148.727,19 € 417.608,29 €

Personal. Sous i  salaris 13.672,66 € 85.444,28 € 99.116,94 €

Personal. Seg.Social 10.421,87 € 28.065,66 € 38.487,53 €

Serveis professionals 5.579,25 € 205.264,40 € 210.843,65 €

Materials, Consumibles i  Subministraments 2.605,65 € 19.010,00 € 21.615,65 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -18,19 € 3.087,48 € 3.069,29 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 18.969,21 € 0,00 € 18.969,21 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 1.030,00 € 1.030,00 €
Allotjament i  manutenció (internacional) 12.325,50 € 0,00 € 12.325,50 €

Gratificacions Ponents / Borses de viatge 3.683,90 € 2.250,00 € 5.933,90 €

Avaluacións finals 5.030,00 € 4.500,00 € 9.530,00 €

Auditoria Externa 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Assegurançes 637,73 € 0,00 € 637,73 €

Sensibil ització i  difusió projectes 5.307,35 € 0,00 € 5.307,35 €

Despeses indirectes 15.475,00 € 15.400,00 € 30.875,00 €

GENERALS DE GESTIÓ 14.129,04 € 139.077,11 € 153.206,15 €
Personal. Sous i  salaris 0,00 € 52.538,96 € 52.538,96 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 19.326,38 € 19.326,38 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 268,35 € 28.244,39 € 28.512,74 €

Conservació local, netetja, reparacions 186,66 € 2.707,97 € 2.894,63 €

Materials,Consumibles,Subministram.,i  Comunicació 749,18 € 3.573,33 € 4.322,51 €

Suministrament elèctric 0,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 3.182,53 € 3.182,53 €

Allotjament i  manutenció (internacional) 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 61,80 € 3.682,96 € 3.744,76 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 8.590,00 € 8.590,00 €

Lloguer Local 360,82 € 4.394,41 € 4.755,23 €

Entitats Públiques 12.502,23 € 0,00 € 12.502,23 €

Despeses bancàries 0,00 € 562,19 € 562,19 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 3.006,79 € 3.006,79 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Despeses extraordinàries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 DESPESES PREVISTES  2021 1.033.056,19 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2021 152.122,57 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2021 10.000,00 €

* Totes  les  xi fes  en Euros .

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST



PRESSUPOST  2020

66

PRESSUPOST  2021

67

INGRESSOS

A) DE L'EXERCICI
SOCIS 21.500,00 € 430.000,00 € 451.500,00 €

SUBVENCIONS 120.000,00 € 195.000,00 € 315.000,00 €

A EMERGÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL  INGRESSOS  2019 141.500,00 € 625.000,00 € 766.500,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 2.295,00 € 0,00 € 2.295,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÈNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 3.295,00 € 0,00 € 3.295,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2020 144.795,00 € 625.000,00 € 769.795,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2019 126.098,69 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2020 895.893,69 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 235.572,67 € 459.938,40 € 695.511,07 €

Transferències a projectes 169.595,00 € 259.541,10 € 429.136,10 €

Personal. Sous i  salaris 9.289,89 € 77.403,87 € 86.693,76 €

Personal. Seg.Social 3.526,47 € 28.741,22 € 32.267,69 €

Serveis professionals 6.129,39 € 43.707,14 € 49.836,53 €

Materials / Consum. / Subministraments 1.978,20 € 8.804,00 € 10.782,20 €

Comunicació 1.100,00 € 2.673,59 € 3.773,59 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -1.738,24 € 3.762,78 € 2.024,54 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 13.989,79 € 15.460,00 € 29.449,79 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 4.446,87 € 2.385,80 € 6.832,67 €
Allotjament i  manutenció (internacional) 0,00 € 6.800,00 € 6.800,00 €

Gratificacions Ponents / Borses de viatge 2.100,00 € 3.183,90 € 5.283,90 €

Avaluacións finals 5.470,00 € 0,00 € 5.470,00 €

Assegurançes 2.896,24 € 0,00 € 2.896,24 €

Lloguer Local -2.547,83 € 0,00 € -2.547,83 €

Sensibil ització i  Difusió Projectes 11.336,89 € 0,00 € 11.336,89 €

Despeses indirectes 8.000,00 € 7.475,00 € 15.475,00 €

GENERALS   DE GESTIÓ 21.638,94 € 141.891,78 € 163.530,72 €
Personal. Sous i  salaris 0,00 € 69.482,51 € 69.482,51 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 25.715,99 € 25.715,99 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 3.274,60 € 21.998,60 € 25.273,20 €

Material / Consum. / Subministraments 2.349,06 € 3.051,51 € 5.400,57 €

Comunicació i  correus 0,00 € 454,18 € 454,18 €

Suministrament elèctric 0,00 € 1.467,85 € 1.467,85 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 1.391,53 € 1.391,53 €

Allotjament i  manutenció (internacional) 1.732,02 € 500,00 € 2.232,02 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 707,14 € 2.422,97 € 3.130,11 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Lloguer Local 367,05 € 4.462,63 € 4.829,68 €

Entitats Públiques 12.940,45 € 0,00 € 12.940,45 €

Despeses bancàries 0,00 € 252,00 € 252,00 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 2.910,64 € 2.910,64 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Conservació local, netetja, reparacions 137,94 € 2.264,18 € 2.402,12 €

Sensibil izacio i  difusio 130,68 € 0,00 € 130,68 €

Despeses extraordinàries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 DESPESES PREVISTES  2020 859.041,79 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2020 36.851,90 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2020 5.000,00 €

* Totes  les  xi fes  en Euros .

ANTERIORS 2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2019 PREVIST  2020 TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) DE L'EXERCICI
SOCIS 8.000,00 € 498.274,00 € 506.274,00 €

SUBVENCIONS 152.250,00 € 215.000,00 € 367.250,00 €

A EMERGÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUB-TOTAL  INGRESSOS  2020 160.250,00 € 713.274,00 € 873.524,00 €

B) D'EXCERCISIS ANTERIORS
SOCIS 500,00 € 0,00 € 500,00 €

SUBVENCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A EMERGÈNCIES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

SUB-TOTAL ANTERIORS 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

  INGRESSOS  PREVISTOS  2021 161.750,00 € 713.274,00 € 875.024,00 €

   TRESORERIA:  Saldo al 31 de desembre de 2020 310.154,76 €

  TOTAL INGRESSOS  (Disponible) en 2021 1.185.178,76 €

DESPESES

PROJECTES DE COOPERACIÓ 362.571,03 € 517.279,01 € 879.850,04 €

Transferències a projectes 268.881,10 € 148.727,19 € 417.608,29 €

Personal. Sous i  salaris 13.672,66 € 85.444,28 € 99.116,94 €

Personal. Seg.Social 10.421,87 € 28.065,66 € 38.487,53 €

Serveis professionals 5.579,25 € 205.264,40 € 210.843,65 €

Materials, Consumibles i  Subministraments 2.605,65 € 19.010,00 € 21.615,65 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) -18,19 € 3.087,48 € 3.069,29 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 18.969,21 € 0,00 € 18.969,21 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 1.030,00 € 1.030,00 €
Allotjament i  manutenció (internacional) 12.325,50 € 0,00 € 12.325,50 €

Gratificacions Ponents / Borses de viatge 3.683,90 € 2.250,00 € 5.933,90 €

Avaluacións finals 5.030,00 € 4.500,00 € 9.530,00 €

Auditoria Externa 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Assegurançes 637,73 € 0,00 € 637,73 €

Sensibil ització i  difusió projectes 5.307,35 € 0,00 € 5.307,35 €

Despeses indirectes 15.475,00 € 15.400,00 € 30.875,00 €

GENERALS DE GESTIÓ 14.129,04 € 139.077,11 € 153.206,15 €
Personal. Sous i  salaris 0,00 € 52.538,96 € 52.538,96 €

Personal. Seg.Social 0,00 € 19.326,38 € 19.326,38 €

Altres despeses socials (formació) 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Serveis professionals 268,35 € 28.244,39 € 28.512,74 €

Conservació local, netetja, reparacions 186,66 € 2.707,97 € 2.894,63 €

Materials,Consumibles,Subministram.,i  Comunicació 749,18 € 3.573,33 € 4.322,51 €

Suministrament elèctric 0,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €
Allotjament i  manutenció (nacional) 0,00 € 3.182,53 € 3.182,53 €

Allotjament i  manutenció (internacional) 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Viatges Desplaçamaments (nacionals) 61,80 € 3.682,96 € 3.744,76 €
Viatges Desplaçamaments (internacionals) 0,00 € 8.590,00 € 8.590,00 €

Lloguer Local 360,82 € 4.394,41 € 4.755,23 €

Entitats Públiques 12.502,23 € 0,00 € 12.502,23 €

Despeses bancàries 0,00 € 562,19 € 562,19 €

Quota Confocos 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Assegurances 0,00 € 3.006,79 € 3.006,79 €

Altres taxes 0,00 € 17,19 € 17,19 €

Despeses extraordinàries 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 DESPESES PREVISTES  2021 1.033.056,19 €

SALDO TOTAL PRESSUPOST PER A 2021 152.122,57 €

PREVIST DESTÍ IMMOBILITZAT 2021 10.000,00 €

* Totes  les  xi fes  en Euros .

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST

MERITAT  2020 PREVIST  2021 TOTAL PRESSUPOST












