El Fons fa seguiment del seu treball a Bolívia en els darrers tres anys.

El Fons Valencià per la Solidaritat va realitzar un viatge institucional a Bolívia a finals del mes
de març per fer un seguiment del treball de cooperació que s'ha realitzat en els darrers anys
amb les diferents contraparts de l'entitat al país.
La delegació de l'associació municipalista, formada per la seua Presidenta i Tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo, la Vocal de la Junta Executiva i Tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de L’Olleria, Glòria Mico i pel Gerent de l'entitat, Esteve Ordiñana, han fet una
tasca amb una triple vessant: per una banda, enfortir i institucionalitzar les relacions entre el
Fons i les contraparts bolivianes, per una altra, fer un seguiment del treball realitzat
conjuntament i en tercer lloc, sensibilitzar els membres de la Junta Executiva del Fons per
donar comptes de les aportacions fetes pels socis del Fons.
En aquest viatge institucional, la delegació ha pogut visitar a les organitzacions, institucions i
administracions públiques que desenvolupen el seu treball en diferents províncies del país
d'Amèrica del Sud, per una part a les províncies de Chiquitos, José Miguel de Velasco i
Guarayos, amb les contraparts Centro para la Participación y el Desarrollo Humano (CEPDAD)
i la Municipalidad de San José de Chiquitos, i l'ONGD PROCESO Servicios Educativos; i per
altra banda a la ciutat de Sucre, a la província de Samuel Oropeza, amb la contrapart Centro
Juana Azurduy, i reunint-se amb els representants de les contraparts, dirigents socials i
representants municipals, així com amb els/les beneficiàries dels projectes.
La primera jornada, el 22 de març, la delegació del Fons va arribar a San José de Chiquitos i va
ser rebuda per l'Alcalde accidental del municipi, Ronald Zeballos. Després va mantindre una
reunió de treball amb l'equip tècnic de la Direcció Municipal de Gènere de San José amb els
quals van visitar a continuació diferents serveis i espais de la mateixa direcció com ara la Casa
d'Acollida, el Centre d'Adult Major, la Guarderia Municipal o el Centre de Discapacitat. En la
mateixa vesprada de la primera jornada, es van entrevistar amb Juan Mario Moreno, director de
l'Orquestra Municipal amb qui el Fons ha treballat mitjançat l'acció del programa “Especialista
Municipal Voluntari/ària” (EMV) en diverses edicions del mateix.
Aquestes cooperacions d'EMV s'han replicat en diverses àrees de la municipalitat de San José
de Chiquitos com les de turisme i gastronomia, tal com es va demostrar en la visita a la ruta
“SaboreArte” que va realitzar la delegació del Fons el diumenge, 24 de març. Aquesta ruta és
una barreja d'artesania, gastronomia i exposició de les riqueses naturals de San José de
Chiquitos.
Però abans, en la jornada del dia 23, el Fons va ser reconegut per la Municipalidad de Roboré
en un acte institucional al qual va seguir un encontre amb joves del municipi i dels altres 5
municipis on està executant-se el projecte "Jóvenes Chiquitanos, guarayos construïnt
ciutdania". La trobada, on van participar vora 200 joves dels 6 municipis, va servir per a
constituir i presentar la xarxa de joves de Roboré així com per enfortir la xarxa dels municipis
que participen en el projecte, i contribuir a l'enfortiment dels moviments juvenils, consolidant els
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seus lideratges i exercint la seua ciutadania.
El 25 de març, la delegació del Fons es va traslladar a Sucre, on la primera sessió de treball va
ser una trobada amb representants d'organitzacions, autoritats locals i nacionals amb les quals
el Centro Juana Azurduy, contrapart del Fons, està col·laborant. A la reunió assistirien prop de
30 dones representants de la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos
Originarios de Chuquisaca -"Bartolina Sisa", de la Federación de Mujeres Juanas Azurduy, del
Sindicato de Trabajadoras del Hogar SITRAHOS. A més van assistir dones autoritats com la
diputada María Falón; Mery Romero, Secretaria de Desenvolupament Social del Govern
Autònom Departamental de Chuquisaca; Marina Benitez, Asambleista Departamental de
Chuiquisaca; Nelly Toro, Secretaria de Desenvolupament Humà i Social del Govern Municipal
de Sucre i Esperanza Guevara, Directora de la Direcció d'Igualtat d'Oportunitats del Govern
Municipal de Sucre.
En aquesta jornada de treball, la Presidenta del Fons, Xelo Angulo, va fer una valoració de tota
la tasca realitzada conjuntament amb el Centro Juana Azurduy "estos intercanvis són
importants per a les dos parts, perquè enfortim les relacions entre el Fons i els seus socis
locals del Sud".
L'estada a Sucre tenia com a objectiu conéixer el treball del Centro Juana Azurduy (CJA),
organització civil no governamental fundada en 1989 i que des del feminisme busca acabar
amb el sistema patriarcal a través de l'apoderament emancipador de dones i joves en els
àmbits polític, cultural i social, mitjançant accions d'incidència i serveis com la comunicació
innovadora, la vigilància i la denúncia d'actituds masclistes així com la formació tècnica
competitiva o la creació de micro empreses rentables autònomes. El CJA és contrapart del
Fons amb la qual s'està impulsant el projecte "Enfortint l'acció política de les dones", que té
com a objectiu apoderar a les dones d'organitzacions socials, amb majors capacitats per a
exercir l'accés al poder polític i l'exercici de la paraula en públic. El projecte pretén apoderar
políticament a les dones, mitjançant l'enfortiment de les seues capacitats polítiques i
organitzatives. Es desenvolupa en dos línies d'acció: l'escola de formació de lidereses i
l'acompanyament i assistència tècnica a les organitzacions de dones.
El mateix dia 26 de març, els dirigents del Fons van mantindre una reunió amb la Comissió
Legislativa del Govern Autònom Municipal de Sucre i amb la Junta Executiva de la Federación
única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuqiosaca "Bartolina Sisa".
La jornada del 27, Micó, Angulo i Ordiñana van participar en un programa de Radio Encuentro,
del Centro Juana Azurduy, i oferiren una entrevista en la qual plasmaren les sensacions i
primeres impressions que el viatge estava provocant-los i tots tres ressaltaren allò positiu que
havien pogut comprovar en persona: la implicació i la il·lusió que provoca el treball i els
projectes del CJA en les col·lectius amb els quals treballa i els canvis que estan donant-se a la
societat boliviana. D'aquesta manera el treball conjunt que s'està realitzant amb les diferents
contraparts del CJA com per exemple el fet que més de 900 dones ja hagen rebut formació per
poder accedir a càrrecs de responsabilitat institucional o política, "fa que el nostre treball tinga
sentit i aquest viatge també", va afegir Glòria Mico.
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Per concloure el viatge, el dia 28 ja a Santa Cruz de la Sierra, la delegació del Fons va
mantindré dues reunions d'avaluació del viatge amb les direccions de la contrapart PROCESO
Servicios Educativos i CEPAD.
Pel que fa a les conclusions d'aquest viatge institucional, els membres de la delegació de la
Junta Executiva del Fons, han coincidit que amb la visita a terreny i el coneixement dels
projectes, que amb la relació directa amb les contraparts i els/les beneficiaris, som coneixedors
de la importància i el valor del treball dels ajuntaments i mancomunitats socis de l'entitat i els
seus socis del Sud, així com de la importància de la cooperació internacional al
desenvolupament.
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