Els joves de Bolívia lideraran el seu propi desenvolupament gràcies a un projecte que fomenta l'organitza

Xàtiva, 6 de novembre 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 la gestió per part de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida coordinant en els
34 municipis que la formen, una política comú i exclusiva per a joves. En aquesta ronda de
contactes i de visites estan acompanyats per diferents associacions i tècnics municipals i del
mateix Fons.
Pel que fa a La Vall d'Albaida l'agenda de treball va consistir en una sèrie de reunions de treball
i la presentació del projecte XarxaJove, una iniciativa en matèria de polítiques de joventut
impulsada per la Mancomunitat de La Vall d'Albaida i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
I també per extraure les primeres conclusions, ja que "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", tal com va apuntar el tècnic de l'ONGD PROCESO, Luis Menacho, en la
presentació del projecte.
A la vesprada, aquesta delegació va mantenir un dinar de benvinguda amb la Regidora de
Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent i membre de la Junta directiva del Fons, Katty Ushiña i tot
seguit van assistir a la presentació del projecte de la Regidoria de Joventut i del Consell de
Joventut d'Ontinyent. En aquestes reunions de treball es va poder extraure una primera
conclusió del projecte "Juventud Chiquitana y Guaraya. Cosntruyendo Ciudadanía" és que "la
representació dels joves bolivians tenen la clara intenció de ser propietaris del seu propi
desenvolupament", va afegir Menacho, en referència a les polítiques que ja estan establides a
la Comunitat Valenciana i més concretament als municipis de La Vall d'Albaida i la Costera.
En la jornada de dimarts, es va donar la benvinguda aquesta delegació de jóvens bolivians a
Xàtiva on la Presidenta del Fons i Regidora de Benestar, Xelo Angulo va declarar que aquest
projecte 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".
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A continuació, han visitat la Casa de Joventut, on han treballat conjuntament amb les tècniques
de joventut de l'ajuntament de Xàtiva i han fet un recorregut per les instal·lacions i espais
dedicats a la joventut. A la vesprada es va mantenir una reunió de treball amb representants
del Consell de la Joventut de Xàtiva i es va fer una visita al programa Ganbaru, destinat a joves
de Xàtiva de famílies ateses des del mateix departament. En aquest programa es treballen les
habilitats socials, aspectes emocionals, educatius i es potencien alternatives d'oci amb una
perspectiva integradora i grupal.
L'agenda continuarà diumenge a la vesprada a Ontinyent amb una convivència amb
l'Assemblea MERUTS i MERUDES i amb l'Associació juvenil, GREIXERS, ambdues
autogestionades.
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