El Fons torna a El Salvador.

- És un dels països on ha cooperat més temps i amb més intensitat en temes com la
LECAM o els Consells Plurals Municipals.
- Els representants del Fons s'han reunit amb Alcaldes, Secretaris d'Estat, l'Ambaixador
d'Espanya o el Rector de la Universitat.
- Angulo: «calia valorar com s’han desenvolupat els projectes executats amb l’objectiu
d’establir noves línies de treball».
Xàtiva, 6 de juliol. El Salvador és un dels països on el Fons Valencià per la Solidaritat ha
treballat més temps i amb més intensitat amb fruits com la
Ley de la Carrera
Administrativa (LECAM)
o els
Consells Plurals Municipals
. Per això, la Presidenta del Fons, Xelo Angulo; el Vicepresident, Toni Sánchez; el Gerent,
Esteve Ordiñana; i l'ex delegat i col·laborador del Fons a El Salvador, Guillermo Amaya, han
estat al país centre-americà per a reprendre la relació amb les contraparts locals. Com explica
Angulo, «després de les eleccions municipals, calia conéixer la realitat actual i avaluar com
s'han desenvolupat els projectes executats pel Fons amb l'objectiu d'establir noves línies de
treball dins del marc del nou pla estratègic de l'entitat».
Durant l'estada, els representants del Fons han participat en la Comisión de Asuntos
Municipales de la Asamblea Legislativa Nacional presidida pel Diputat Mario Ponce. A més,
s'ha visitat el Centro Ciudad Mujer, protagonista de l'exposició fotogràfica de l'última campanya
Ser dona al Sud
, de Santa Ana, acompanyants per la Subsecretària d'Inclusió Social, Guadalupe Hernández; el
Centro de formación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) o la Fundación
de Apoyo a Municipios (FUNDAMUNI).
A més, s'han reunit amb l'Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto i el
Gerent de Cooperació i Relacions Internacionals de l'Alcaldia de San Salvador amb l'objectiu
d'establir relacions de cooperació tècnica en matèria de turisme. Igualment la delegació del
Fons s'ha entrevistat, entre d'altres, amb l'Ambaixador d'Espanya a El Salvador, Federico de
Torres Muro; el Rector de la Universidad Centro Americana (UCA), Andreu Oliva; la Presidenta
de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) i Alcaldessa
de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas; el Secretari d'Estat de Transparència, Marcos Rodríguez;
el Subsecretari de Governabilitat, Antonio Morales Carbonell; l'Assessor de la Llei de la Carrera
Municipal José Antonio Morales Ehrlich; el Director Executiu del Plan Trifinio, Sergio Bran; o
amb el Director Executiu de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio.
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