El Fons Valencià contribueix al desenvolupament juvenil de Bolívia amb un projecte que fomenta l’organi

Xàtiva, 6 d'octubre de 2018. El dilluns, 5 de novembre, el Fons Valencià va rebre la visita
d'una delegació de les Plataformes Juvenils dels municipis chiquitanos de San Ignacio de
Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré i els municipis guarayos
d'Ascensión de Guarayos i Urubichá de Bolívia en el marc d'activitats de col·laboració i
cooperació amb el Fons iniciat l'any 2016.
Aquesta delegació composta per Víctor Molina, líder juvenil d'Ascensión de Guarayos, Carla
Melgar, lideresa juvenil de San José de Chiquitos i Luis Menacho tècnic de l'ONGD "Proceso",
de la contrapart boliviana, han iniciat una agenda plena de compromisos que els durà els
pròxims dies a visitar diferents municipis de la província de València i a conéixer de primera mà
les polítiques de joventut de la Comunitat Valenciana en diferents institucions, regidories de
joventut, així com mancomunitats de municipis i associacions juvenils i consells de la joventut.
En aquesta ronda de contactes i de visites estan acompanyats per diferents associacions i
tècnics municipals i del mateix Fons.
"Aquest projecte està orientat a aprofundir la participació de la joventut als espais públics de
decisió, a través dels mecanismes orgànics formals que fan incidència efectiva en el
desenvolupament local, des de la visió pròpia de la joventut chiquitana i guaraya, considerant, a
més, la condició o qualitat de municipis amb majoria indígena", foren les paraules del tècnic de
l'ONGD Proceso, Luis Menacho, en la presentació del projecte.
Aquesta delegació és una "representació de joves bolivians amb la clara intenció de ser
propietaris del seu propi desenvolupament", va afegir Menacho.
A més es tracta de "contribuir a l'empoderament dels moviments juvenils Guarayos i
Chiquitanos per a la consolidació dels seus lideratges i l'exercici de la seua ciutadania
demostrada per la seua implicació tot i els problemes actuals de comunicació i connexió entre
els diferents pobles que formen part d'aquest projecte", va afegir la presidenta del Fons, Xelo
Angulo en l'acte de benvinguda que va tindre lloc a Xàtiva en la jornada d'ahir dimarts, 6 de
novembre.
Però com a objectiu més concret i a més llarg termini, "es tracta de desenvolupar competències
de gestió i incidència per crear propostes de progres local tenint presents les seues
potencialitats i problemàtiques des d'una visió intracultural e intercultural" va afegir Angulo.
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