Projecte 219 - “Ser Dona al Sud”

TÍTOL
Ser Dona al Sud

.

DURACIÓ
3 mesos, de l’1 de gener al 17 de març de 2019

LOCALITZACIÓ
Comunitat Valenciana

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al Desenvolupament. Sensibilització

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
La població dels municipis socis del Fons i, de manera directa, les 937 persones participants a
les activitats.

COST TOTAL DEL PROJECTE I ENTITAT FINANÇADORA
Fons Valencià per la Solidaritat: 16.066,09 €.

OBJECTIU GENERAL
Donar a conèixer 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.

ACTIVITATS PREVISTES
Conferència: “Enfortint l’acció política de les dones a Bolívia”.
Aquesta activitat persegueix donar a conèixer la contrapart i el projecte desenvolupat
conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat, així com la realitat del país i la situació de
la dona al mateix.
Reunió amb municipis socis per a rendició de comptes.
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Activitat dirigida a representants del municipi, representants d'organitzacions locals i personal
tècnic, amb l’objectiu d’oferir un balanç dels projectes realitzats a través del suport dels
municipis i possibilitar un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements.
Taller: “Enfortint l’acció política de les dones a Bolívia”.
Activitat dirigida a l’alumnat de Batxillerat que persegueix acostar la realitat de la població jove
de Bolívia, especialment de les adolescents.
Activitats de comunicació i difusió.
Entre les actuacions per a donar a conèixer entre els socis del Fons Valencià les activitats de la
campanya destaquen: elaboració de cartells i tríptics, enviament de notes de premsa,
entrevistes en ràdios i televisions locals i comarcals, així com la difusió en el web i xarxes
socials de l’entitat.

RESUM
Aquesta edició ha comptat amb els testimonis de dues dones bolivianes, Jimena Calizaya
Fabian, tècnica del Centro Juana Azurduy, i Martina Espinoza Flores, dirigent de la Federació
Única de Dones Treballadores de Pobles Originaris de Chuquisaca, Bartolina Sisa.

2/2

