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PROJECTE Nº 192 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

“Campanya: Ser Dona al Sud”. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Educació per al Desenvolupament. Sensibilització. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

 Comunitat Valenciana.   

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

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. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Campaña de sensibilització emmarcada en la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, que 

el Fons Valencià per la Solidaritat porta realitzant des de fa més de 10 anys. Cada any Ser Dona en el Sud, 

compta amb els testimonis de persones integrants de les contraparts amb les quals el Fons treballa, les 

quals comparteixen les seues experiències i lluites amb la població valenciana a través de diferents 

activitats. 

Aquesta edició hem comptat amb els testimonis de la delegació haitiana de l'Associació Saint Luc 

(ASSLHA), formada per Pierre Erol Rene, Fundador Coordinador i Gerent del Programa de Salut 

Comunitària, Director de la Clínica Bethesda, Cayes-Jacmel, Haití, i Rose Olane Georges Dragon, 

fundadora i Tresorera de l'Associació ASSLHA, auxiliar d'infermeria de l'Hospital Sant Francisco de Sales 

Port-au-Prince, Haití. 

ACTIVITATS PREVISTES 

Les activitats previstes dins d'aquest projecte són: 

Conferència: “Dones en progrés en el municipi de Cayes Jacmel, Haití”. 

Els objectius que es persegueixen amb aquesta activitat són: 

• Donar a conèixer l'entitat i als representants de la mateixa. 

• Donar a conèixer el projecte realitzat conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat. 

• Donar a conèixer la realitat del país i la situació de la dona. 

L'activitat dura una hora aproximadament i va dirigida al públic adult. 

Reunió amb municipis socis per a rendició de comptes. 

Activitat dirigida a representants del municipi, representants d'organitzacions locals, i personal tècnic, i té 

com a objectius: 

• Oferir un balanç dels projectes realitzats a través del suport dels municipis. 

• Possibilitar un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements. 
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Taller: “Ser jove i dona a Haití”. 

Amb aquesta activitat dirigida a joves i adolescents, es persegueix acostar la realitat dels joves de Cayes 

Jacmel, posant l'accent principalment en la situació de les joves. 

Els/es joves valencians/nes tindran l'oportunitat de conèixer una realitat diferent a la seua, afavorint 

d'aquesta manera el coneixement d'altres cultures i trencar estereotips. 

Activitats de comunicació i difusió. 

S'elaboraran cartells i tríptics per a donar a conèixer entre els socis del Fons Valencià les activitats de la 

campanya. 

Es duran a terme rodes de premsa i entrevistes en ràdios locals. 

Es farà difusió a través de la web i les xarxes socials. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

 Directa: la població participant a les activitats 1.045 persones.  

 Indirecta: la població dels municipis socis del Fons 1.705.590 persones. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

3 mesos, de l’1 de gener al 31 de març de 2017. 

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 11.164,53 € 100 % 

TOTAL PROJECTE 11.164,53 € 100 % 
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PROJECTE Nº 193 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

“Promovent els ODS des dels municipis de Castelló”. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Educació per al Desenvolupament. Sensibilització. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

 Província de Castelló.   

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Enfortir l’entitat mitjançant un treball de sensibilització i informació dels avantatges del Fons 

Valèncià per la Solidaritat com a entitat de cooperació al desenvolupament que aglutina 

ajuntaments. 

 Fomentar la reflexió crítica sobre les causes de les desigualtats mundials i la relació 

d’interdependència entre les societats, i promoure en la societat dels municipis valencians valors 

que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels 

països del Sud. 

 Contribuir, des dels municipis, a l’impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada 

municipal des de la participació social. 

 Presentar el Fons Valencià per la Solidaritat com un instrument de treball propi del municipalisme 

valencià, i vàlid per contribuir al desenvolupament dels països empobrits així com per sensibilitzar 

la societat valenciana, des de l’àmbit local, de les problemàtiques que sofreixen els països del Sud. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Amb aquest programa, es pretén fer arribar als municipis membres informació sobre la realitat dels 

països empobrits, les causes d’esta situació, la complexitat de les relacions Nord-Sud, apropar els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, i al mateix temps donar a conèixer els projectes de 

cooperació que desenvolupa el Fons Valencià. 

La maduresa del treball implica necessàriament una major incidència en els municipis, així com una major 

coordinació i diàleg interinstitucional entre les entitats representatives de l’àmbit local tant sòcies com no 

sòcies, i les tres diputacions de la Comunitat, així com amb la Generalitat Valenciana; i en aquest sentit, 

conscients que la visibilitat de la coordinació entre les entitats municipals actua també a favor de la 

incidència del projecte. Es tracta per tant d’aplicar a aquest projecte les sinergies de les entitats amb les 

quals el Fons Valencià té convenis de col·laboració i relació de treball, i presentar als municipis valencians, 

especialment als socis de l’entitat, però també als no socis, un programa marc d’educació al 

desenvolupament en què participen les entitats representatives de l’àmbit local de la Comunitat 

Valenciana, i que vol ser una ferramenta per a la sensibilització de totes les entitats implicades.  

L’execució de les activitats del present programa pretenen aportar, entre altres, una proposta formativa i 

d’unificació de criteris que faciliten l’impuls i la vertebració de les accions de cooperació internacional que 

des dels municipis i des de la responsabilitat pública es realitzen, contribuint a l’increment i millora de la 

cooperació descentralitzada. 

També es pretén la millora de la cooperació al desenvolupament des de la participació i la implicació de la 

societat en la recerca de noves formes de relació, més justes i solidaries entre tots els pobles del món per 

a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
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En resum, aquesta proposta contempla l'inici d'un treball de sensibilització en els diferents municipis de la 

Província de Castelló a tres nivells:  

1. Informar a la ciutadania en general sobre la importància de la cooperació descentralitzada municipalista 

i la labor que exerceix el Fons Valencià per a afavorir-la. 

2. Sensibilitzar a la infància i joventut sobre la necessitat de la cooperació per a aconseguir un món més 

just i sostenible a través del coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

3. Oferir un espai de coneixement sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i motivar a la 

participació tant des de la mateixa Administració com des de la ciutadania. 

ACTIVITATS PREVISTES 

1. CAMPANYA SOBRE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL DESCENTRALITZADA. 

Es planteja aquesta campanya per a difondre les activitats que realitza el Fons Valencià per la Solidaritat 

entre la població dels municipis socis i no socis de la Província de Castelló, en el relatiu a la cooperació 

municipal descentralitzada, a més d'acostar a la població els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

La campanya es realitzarà en diferents municipis de la província de Castelló: 

L'exposició es desplaçarà a 15 municipis de la Província de Castelló. 

El Fons Valencià compta amb una exposició de 9 panells, on s'explica què és, quins objectius persegueix, 

quines línies de treball comprèn i com sumar-se. Actualment l’exposició compta amb 9 panells, però a 

través d'aquesta proposta, es pretén ampliar la mateixa a 12 panells, és a dir, ampliarem la mateixa en 3 

panells més, en els quals es farà referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment a 

aquells en els quals s'incideix a través de les accions que desenvolupa el Fons Valencià per la Solidaritat.  

L'exposició se situarà en un espai públic tant als municipis socis com no socis que l’acullen durant una 

setmana laboral en un espai adequat i determinat pel municipi i que compte amb els recursos logístics 

necessaris per al seu correcte desenvolupament. 

En cadascun dels llocs on s'expose l'exposició, tindrà lloc un acte obert al públic, on es realitzarà la 

inauguració de l’exposició. 

L'acte comptarà amb: 

- Inauguració de l'activitat per un/ a representant de la Diputació de Castelló,un/a representant del 

municipi i un/a representat del Fons Valencià. 

- Visita guiada per l'exposició. 

- Visionat del  curt d'animació  

- “Picaeta” de comerç just. 

El curt d’animació és un complement a l'exposició, a més d’un material de sensibilització i difusió de 

l'activitat del Fons i la cooperació descentralitzada municipalista. S’ha dissenyat utilitzant la tècnica del 

story board, tècnica que utilitza imatges mostrades en seqüència, amb la finalitat de previsualitzar una 

animació. El curt té una durada d’un minut i 30 segons. 

Per a donar a conèixer l'activitat s'elaboraran tríptics, cartells, invitacions i un dossier informatiu. 

El dossier informatiu és una eina de sensibilització, en el qual es pot trobar informació ampliada sobre la 

labor del Fons Valencià i els projectes que realitza. A més també es pot trobar informació de les diferents 

activitats que comprèn el projecte a desenvolupar en la Província de Castelló: una breu descripció, 

característiques, necessitats ....etc.  
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2. TALLER: QUÈ ÉS AÇÒ DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I QUÈ TÉ QUÈ VEURE 

AMB MI? 

A través d’un taller participatiu a realitzar tant en centres educatius d'educació primària i secundària, com 

en centres d'educació no formal com ara els centres juvenils, tractarem d’acostar a xiquets/es i joves què 

és açò dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, com afecten la nostra vida i a la resta de 

ciutadans/es del món, i què podem fer en el nostre dia a dia per a aconseguir-los. 

Els tallers es duran a terme durant els mesos d’abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i 

desembre. Es realitzaran tallers en 15 municipis de la Província de Castelló i tindran una durada de 55 

minuts. 

3. JORNADA FORMATIVA: AGENDA 2030: UNA AGENDA DE TOTS I TOTES. 

L'any 2016 va quedar inaugurada l'agenda post - 2015, amb els 17 ODM. 

17 objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots i 

totes, com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. 

Per a aconseguir aquestes metes, tothom ha de fer la seua part: els governs, el sector privat i la societat 

civil. 

Aquesta jornada es dirigirà alcaldes/sses, regidors/res, tècnics/ques municipals, membres d’entitats i 

ciutadania en general. 

L’objectiu d'aquesta jornada és triple: 

- D'una banda, oferir una visió general dels ODS i conèixer si realment són una oportunitat per a 

aconseguir un món més just i sostenible. 

- D'altra banda, motivar a la participació ciutadana, ja que des de cadascun de nosaltres i nosaltres 

també hem de promoure la seua consecució. 

- Finalment, conèixer a nivell de Comunitat Valenciana, quins són els compromisos i com es 

pretenen aconseguir. 

La jornada tindrà una durada de tres hores en horari de matí o vesprada i comptarà amb la participació 

de tres persones rellevants en cadascun dels àmbits assenyalats anteriorment, i un coffee break. 

Està previst fer lliurament de material informatiu a les persones assistents a la jornada 

4. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE A TRAVÉS DELS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ, WEB I XARXES SOCIALS DE L’ENTITAT 

Per part del Fons es preparà un dossier de premsa, i també notes informatives, per tal de donar a 

conèixer el projecte i les seues activitats, als mitjans de comunicació locals, comarcals, provincials i 

d’àmbit autonòmic amb espais especialitzats en temes de cooperació al desenvolupament, solidaritat i 

voluntariat. 

Es realitzarà una model de nota de premsa sobre el projecte, que es facilitarà als ajuntaments que 

participen per tal que la puguen utilitzar com a informació i enviar als mitjans locals, al gabinet de 

comunicació de la Diputació de Castelló, així com per a què recolzen la difusió als mitjans de comunicació 

locals, comarcals i de la província, que es farà des de l’oficina del Fons Valencià. 

El Fons també tindrà albergada a la seua web informació sobre el projecte: objectiu, testimonis, activitats, 

agenda, materials ... 

Així mateix s’utilitzarà el Facebook i Twitter de l’entitat per a la difusió d’imatges i informació de les 

activitats que es generen. 
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POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Població de municipis de la Província de Castelló. 

Col·lectius participants: 

- Població en general. 

- Alumnat i professorat de centres educatius d'educació primària i secundària. 

- Participants en Centres Juvenils. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017. Març – desembre. 

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació Diputació de Castelló 5.000,00 € 38% 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 8.147,88 € 62 % 

TOTAL PROJECTE 13.147,88 € 100 % 
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PROJECTE Nº 194 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

PROGRAMA “EXPERTS MUNICIPALS VOLUNTARIS” – ASSISTÈNCIA TÈCNICA. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Assistència tècnica multi sectorial. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

 Equador (Cantons de Cotacachi, Ibarra, Guachapala, Biblián i Mancomunidad Pueblo Cañari). 

 Bolívia (Departaments de Santa Cruz i Sucre). 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

• Prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud. 

• Obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de 

cooperació al desenvolupament. 

• Contribuir a fomentar la participació de tècnics dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts 

en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional. 

• Afavorir l'intercanvi d'experiència i la transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud. 

• Contribuir a la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la 

pobresa. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Com a resultat de les cinc experiències prèvies realitzades en 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 amb una 

retroalimentació molt positiva, el Fons Valencià segueix apostant per aquest programa, el qual ja es 

considera com una acció consolidada entre els socis membres. Aquesta iniciativa té un doble objectiu: 

proporcionar assistència tècnica a les entitats locals del sud, al mateix temps que facilitar l'accés de tècnics 

i tècniques valencianes a l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, afavorint la implicació directa dels 

municipis socis en els projectes desenvolupats pel Fons Valencià o les seues contraparts locals. 

En aquesta sisena edició, es té previst que es convoquen places en dos països: Equador i Bolívia. Aquestes 

places permetran, durant el període d'entre vint-i-un dies i un mes, assistir tècnicament a les contraparts 

locals al mateix temps que propiciar l'intercanvi de coneixements i experiència amb el món local d'aquests 

països. 

Quant al desenvolupament en terreny, el projecte funciona com micro-projecte, ja que permet donar 

resposta a necessitats concretes, dirigides fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts 

locals gràcies a l'engegada de plans tècnics i capacitacions per al seu personal. 

Aquesta iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida en el Pla 

Director de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com en el Pla Director de la 

Cooperació Valenciana, i és executada a nivell autonòmic pel Fons Valencià per la Solidaritat, aprofitant el 

potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians. El 

projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i 

col·laboratius entre el Fons Valencià per la Solidaritat i les seues contraparts en terreny. 

Enguany explicarem també amb propostes de possibles futures contraparts, esperant que complisquen 

els requisits mínims sol·licitats i que hi haja una bona resposta per part de les persones expertes 

municipals de la Comunitat Valenciana. 
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D'altra banda, assenyalar que des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de 

cooperació al desenvolupament; l'activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o 

mancomunitats els tècnics de les quals o tècniques duguen a terme l'assistència en els països socis. El 

programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats sòcies, incrementant el 

principi d'apropiació i identificació amb el Fons Valencià per la Solidaritat. 

No obstant açò, el projecte és també una sòlida eina per a crear una consciència solidària i cooperativa en 

les persones voluntàries que participen; creant relacions personals fortes, intercanvis d'experiències i 

coneixements fins a vincles d'amistats i companyies. 

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l'arribada a terreny, així com 

els contactes amb les contrapartes necessaris per a la identificació del treball abans de l'arribada a 

terreny. Les persones expertes hauran de realitzar, una vegada de tornada a la Comunitat Valenciana, 

socialitzacions del treball realitzat i participar en accions de sensibilització organitzades pel Fons Valencià 

per la Solidaritat. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Organitzacions no governamentals, Municipis, Associacions de Municipis i Mancomunitats de l'Equador i 

Bolívia. 

Personal tècnic, polític i població local dels municipis socis. 

CONTRAPARTS 

Equador (Mancomunidad del Pueblo Cañarí, Municipalidad de Ibarra, Municipalidad de Cotacachi, 

Municipalidad de Guachapala, Municipalidad de Biblián). 

Bolívia (Organitación Proceso, CEPAD, Municipalidad de San Xavier, Centro Juana Azurduy). 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

12 mesos. 

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE  

 PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 53.296,76 € 100 % 

TOTAL PROJECTE 53.296,76 € 100 % 
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PROJECTE Nº 195 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

“In/Sostenible”. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Educació per al Desenvolupament. Sensibilització. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Comunitat Valenciana. Municipis Socis.  

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Objectiu General: Territorialtizats els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els municipis socis 

del Fons Valencià per la Solidaritat. 

Objectiu Específic: Acostats els ODS a la població dels municipis socis del Fons Valencià. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

A través d'aquest projecte volem d'una banda territorialitzar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, i per un altra, acostar a la població valenciana què és açò dels ODS i quin és el paper que hem 

de posar en pràctica com a ciutadans i ciutadanes, com a agents clau en la promoció i consecució de les 

metes que es plantegen en l'Agenda 2030. 

L'estructura i composició del Fons Valencià per la Solidaritat permet i facilita l'objectiu de territorializar 

els ODS, ja que el Fons està format per municipis i mancomunitats de tota la Comunitat Valenciana. 

Actualment el Fons el componen 97 ajuntaments i 9 mancomunitats, la qual cosa suposa quasi el 18% del 

total de municipis que componsen la Comunitat Valenciana. 

D'altra banda, per a aconseguir sensibilitzar a la població valenciana sobre què és açò dels ODS i de la 

importància de la seua participació per a aconseguir-los, es realitzaran les següents accions en els 

diferents municipis socis del Fons: 

- Realització d'una campanya de sensibilització per a donar a conèixer què i quins són els ODS, fent un 

esment especial a l’ODS 12. Aquesta campanya inclourà entre altres accions: la creació d'una 

exposició, l'elaboració d'un material de difusió, la realització d'actes de presentació de la mateixa i la 

realització d'accions de sensibilització. També està previst crear una estratègia comunicativa tant de la 

campanya com del projecte, per a donar a conèixer a la població valenciana els ODS. 

- Elaboració de materials de sensibilització sobre els ODS. Es realitzarà un material genèric sobre els 

ODS, un material específic sobre el ODS 12 i un material didàctic per a centres educatius. A més 

també es realitzarà un material audiovisual. 

- Realització de cursos formatius sobre els ODS destinades principalment a: 

 Representants públics (Alcaldes/sses, Regidors/es). 

 Tècnics/ques municipals. 

 Representants i membres d’ONGD, i d’entitats d'acció social. 

 Públic en general. 

Es realitzaran tres cursos, en zones estratègiques a nivell de territori de la Comunitat Valenciana. Els 

municipis on tindran lloc les sessions són: Canals, L’Alcúdia, Elx, Vila–Real i Benifaió. Cada curs constarà 

de tres sessions. 
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- Realització d’una jornada final del projecte, que comptarà amb la participació d'una contrapart del Sud 

del Fons, i amb la presentació d'experiències de municipis socis, a més de ponències d'experts i 

expertes en les matèries a tractar. La jornada es realitzarà a Xàtiva. 

- Realització d’una “minigira” amb l'experiència d'una contrapart del Fons. Aprofitarem l'estada de la 

contrapart per a programar un calendari de trobades i activitats, amb l'objectiu de donar a conèixer la 

seua activitat i poder intercanviar amb iniciatives similars que estiguen en marxa en municipis de la 

Comunitat Valenciana. 

ACTIVITATS PREVISTES 

A.1. Realització d’una campanya de Sensibilització. 

Des del Fons Valencià es llançarà una campanya de sensibilització a tots els municipis socis, amb l'objectiu 

de donar a conèixer què són els ODS, incidint en l’ODS12: Producció i consum sostenible. 

La campanya inclourà la realització de les següents accions: 

 Elaboració d'un dossier informatiu sobre les accions de la campanya. 

 Elaboració d'un material de difusió de la campanya. 

 Creació d'una exposició vinculada als ODS, aprofundint en el ODS 12: Producció i consum 

sostenibles.  

 Executar actes inaugurals de la campanya. 

 Dissenyar i realitzar activitats de sensibilització sobre els ODS. 

A.2. Elaboració de material de sensibilització. 

 Des del Fons es realitzaran els següents materials per tal d'acostar els ODS a la població: 

Material genèric sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 Material específic sobre el ODS 12. 

 Material didàctic sobre ODS. 

 Material gràfic sobre els ODS. 

A.3. Realització de tres cursos formatius sobre els ODS. 

Aquests cursos aniran enfocats a tractar temàtiques relacionades amb els ODS i aniran dirigits a 

representants públics (alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores), tècnics i tècniques dels municipis, 

representants i membres d’ONGD i altres entitats dels municipis membres i no membres del Fons. 

A.4. Realització d'una jornada final del projecte. 

Aquesta jornada serà el tancament final del projecte, i tindrà per objectiu realitzar un intercanvi 

d'experiències entre els municipis participants en el projecte, altres municipis socis i no socis del Fons i a 

més comptarà amb l'experiència de la Cooperativa de producció artesanal Padre Rafael González 

Cooproparago del Cantó Biblián, Equador. 

A.5. Realització d'una mini-gira de la contrapart del Sud. 

Com s'ha assenyalat en el punt anterior, està previst per a la realització de la jornada final del projecte, 

comptar amb l'experiència d'una contrapart del Sud que treballa en temes relacionats amb la producció 

sostenible. Per a açò comptarem amb la presència de membres de la Cooperativa de producció artesanal 

Pare Rafael González Cooproparago del Cantó Biblián, de l'Equador.  
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POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

A través d'aquest projecte es treballarà amb la població dels municipis socis del Fons. Actualment el Fons 

està constituït per 97 ajuntaments i per 9 mancomunitats. Amb aquest projecte es pretén treballar 

almenys amb el 16% dels municipis socis, és a dir, en un total de 15 municipis. A nivell de població 

participant directa, a través d'aquesta proposta treballarem amb un total de 431.568 persones. 

Participants indirectes: 1.705.590 total de la població dels municipis membres del Fons, la qual cosa 

suposa un 34,56% del total de la població de la Comunitat Valenciana. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació de la Direcció General de Cooperació 70.000,00 € 80% 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 17.500,00 € 20% 

TOTAL PROJECTE 87.500,00 € 100 % 
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PROJECTE Nº 196 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

25è aniversari del Fons Valencià per la Solidaritat. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Educació per al Desenvolupament. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Comunitat Valenciana. 

OBJEC TIUS DEL PROJECTE 

• Acostar i reflexionar sobre les línies de treball del Fons Valencià per la Solidaritat durant aquestos 25 

anys amb la població dels municipis socis. 

• Fer visible el treball del Fons durant aquestos 25 anys amb els municipis, amb la seua ciutadania i amb la 

societat valenciana en general.  

• Celebrar l'aniversari tant amb representants d'ajuntaments socis, com d'ajuntaments no socis, 

representants d'institucions públiques i privades més representatives de la Comunitat Valenciana, i de 

l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjans de comunicació, etc. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El 28 de novembre de 1992, i després de mesos de contactes i reunions, se celebra a Xàtiva, en la Casa 

de la Cultura, una reunió en la qual un grup de regidors i alcaldes convocats per l’Alcalde de Xàtiva, i per 

l'associació Justícia i Pau de Xàtiva, amb l'objectiu de signar el Manifest Constituent de l'entitat, document 

base del naixement del Fons Valencià per la Solidaritat. 

Els signants del manifest constituent, es van comprometre a “constituir el Fons Valencià per la Solidaritat 

amb tal de coordinar els esforços municipals per a obrir camins de sensibilització i al mateix temps 

assumir millor els projectes concrets d'ajuda al Tercer Món en col·laboració amb les ONGD que 

treballen en aquests objectius”. 

Els regidors que van signar el Manifest de creació de l'entitat van ser: Miquel Calabuig, Alcalde de Xàtiva; 

Justo Ramón, Alcalde de Biar; Joan Bravo, Alcalde d’Aielo de Malferit; José Gras, Alcalde de Cortes de 

Pallás; Domenec Morcillo, Alcalde d'Alberic; Fernando Giner, Alcalde de Vallada; Josep Climent, Alcalde 

de Manuel; Eliseu Frigols, Alcalde de Silla; José Mahiques, Alcalde de Pinet; Vicent Antoni Giner, Alcalde 

de Barxeta, Joaquin Llacer, Alcalde de Sellent i José Cambra, President de la Mancomunitat de Serveis 

Socials de Manuel, La Pobla Llarga, Sant Joan, L’Ènova, Rafelguaraf.  

Van ser 11 ajuntaments i una mancomunitat de municipis els qui van signar l'acord d'adhesió i van establir 

els fonaments de l'entitat. 

Finalment, els tràmits legals van finalitzar el 24 de març de 1993, amb l'aprovació definitiva dels Estatuts 

del Fons Valencià per la Solidaritat pel Registre d'Associacions de València, i l'elecció de la primera Junta 

Executiva de l'entitat encapçalada per l'Alcalde de Biar, Justo Ramón. 

25 anys després, el Fons Valencià per la Solidaritat compta amb 99 ajuntaments i 9 mancomunitats de 

municipis de la Comunitat Valenciana com a socis. Es tracta de municipis repartits per tota la geografia 

valenciana, de totes les grandàries, tant per territori com per nombre d'habitants, de diferents formacions 

polítiques... Tots ells participants d'aquest projecte col·lectiu municipalista de solidaritat internacional. 
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I després de 25 anys el Fons Valencià segueix treballant per a contribuir al desenvolupament dels països 

empobrits així com per a sensibilitzar a la societat valenciana, des de l'àmbit local, de les problemàtiques 

que pateixen els països del Sud, a través de les seues 4 línies d'acció: 

• Cooperació al desenvolupament. 

• Acció humanitària i emergències. 

• Educació per al desenvolupament. 

• Assistència tècnica. 

ACTIVITATS 

Aquest projecte inclou la realització de les següents activitats: 

1. Acte commemoratiu del 25è aniversari. 

Està previst realitzar el 28 de novembre un acte commemoratiu a la ciutat de Xàtiva, ja que va ser el 

municipi on va tindre lloc la signatura del Manifest Constituent del Fons Valencià per la Solidaritat. 

A aquest acte es convidarà tant a representants d'ajuntaments socis com no socis, a representants 

d'institucions públiques i privades de la Comunitat Valenciana, i també a representants de l'àmbit de la 

cooperació i mitjans de comunicació. 

2. Concert Orquestra San José de Chiquitos. 

La relació del Fons Valencià amb l'Orquestra i la Municipalitat de San José de Chiquitos, ve ja des de fa 

alguns anys, a través del suport a projectes de desenvolupament i també d'assistències tècniques. 

L'orquestra té previst participar en un festival internacional de música clàssica a França, per la qual cosa la 

idea és aprofitar el seu viatge, perquè participen en la celebració del 25è aniversari del Fons. 

3. Cicle de conferències. 

Realitzar 3 conferències en diferents municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat durant l'any 2017 i 

el primer trimestre del 2018. 

Les temàtiques a abordar en aquest cicle seran relacionades amb la cooperació al desenvolupament, 

l'acció humanitària, la diplomàcia, les relacions internacionals... 

4. Realitzar un concurs per al logotip del Fons Valencià. 

Amb motiu del 25è aniversari, el Fons llançarà un concurs per al disseny del nou logotip de l’associació i al 

mateix propiciar un canvi en la imatge corporativa de l’entitat.  

Està previst l'elaboració de les bases del concurs, el qual inclourà com a premi una dotació econòmica per 

al guanyador/a. 

5. Realitzar una publicació commemorativa especial dels 25 anys. 

Aquesta publicació comptarà amb aportacions i col·laboracions tant de persones properes i vinculades a 

l'entitat, com a externes. 

6. Crear una nova web del Fons. 

Aprofitant la conjuntura del 25è aniversari, i el canvi de logotip i imatge de l'entitat, també està previst 

crear una nova web, més renovada i accessible. 
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7. Campanya de comunicació sobre el 25 aniversari. 

Amb aquesta campanya es persegueix acostar i visibilizar el treball del Fons durant aquests anys, a més 

d'homenatjar als socis. 

Les accions que inclou la campanya són: 

• Realitzar un vídeo – espot del 25 aniversari. 

• Realitzar una promoció viral per a informar de les diferents activitats incloses en el marc de la 

celebració del 25 aniversari. 

8. Activitats institucionals. 

A més també estan previstes la realització d'activitats institucionals com: 

- Presentació de la candidatura del Fons Valencià per la Solidaritat a l'Alta Distinció de la Generalitat 

Valenciana (Premis del 9 d'octubre). 

- Recepció del President de la Generalitat Valenciana a la Junta Executiva del Fons. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

La població beneficiària directa de les activitats, serà els habitants dels nostres ajuntaments i 

mancomunitats sòcies: 1.705.590 persones. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017 – 2018. 

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

 Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació Diputació de València 15.000,00   € 37% 

Aportació Presidència de la Generalitat Valenciana 17.000,00 € 42% 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 8.700,56 € 21% 

TOTAL PROJECTE 40.700,56 € 100 % 
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PROJECTE  Nº 197 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Sensibilització socis. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Educació per al desenvolupament, Sensibilització, comunicació i relacions institucionals.  

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Comunitat Valenciana. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Enfortir l'entitat mitjançant un treball de sensibilització i informació sobre els avantatges de ser 

ajuntament o mancomunitat membre del Fons Valencià per la Solidaritat. 

 Garantir la sostenibilitat econòmica de l'entitat mitjançant el cobrament de les aportacions dels 

socis i la consecució de convenis o acords de col·laboració amb altres institucions o entitats de la 

Cooperació Espanyola, Valenciana o Internacional.  

 Fomentar la reflexió crítica del personal municipal sobre les causes de les desigualtats mundials i 

la relació d'interdependència entre les societats, i promoure en la societat dels municipis 

valencians valors que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en 

les societats dels països del Sud. 

 Contribuir, des dels municipis, a l'impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada 

municipal des de la participació social. 

 Presentar el Fons Valencià com un instrument de treball propi del municipalisme valencià, i útil 

per a contribuir al desenvolupament dels països del Sud així com per a sensibilitzar la societat 

valenciana, des de l'àmbit local, de les problemàtiques causades per les desigualtats i la 

intolerància. 

 Donar a conèixer i sensibilitzar a la societat valenciana sobre la realitat social i laboral, així com 

les condicions de vida de les dones en els països del Sud, i especialment entre els col·lectius de 

dones, personal docent i professorat i alumnat dels centres educatius dels municipis socis del 

Fons Valencià. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El Fons Valencià per la Solidaritat és l'única entitat que treballa la cooperació al desenvolupament en 

l'àmbit local a la Comunitat Valenciana directament amb els municipis i les seues poblacions, la qual cosa 

suposa la implicació directa dels nostres socis en totes les fases dels programes en marxa. 

L'entitat associa actualment a 106 ajuntaments i mancomunitats de municipis, amb l'objectiu d'obtenir 

rendiment dels esforços de les entitats locals en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, 

educació al desenvolupament, sensibilització i atenció en emergències i acció humanitària, en línia amb els 

principis de la Declaració de París, els Plans Directors dels principals donants tan nacionals com a 

internacionals i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

El Fons Valencià es considera un mecanisme d'harmonització de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament 

(AOD) per la qual cosa es canalitzen els fons dels ajuntaments membres amb l'únic objectiu de respondre 

de manera eficaç i eficient a les necessitats existents en els països del Sud. 

En el cas particular del Fons Valencià per la Solidaritat, els nombrosos ajuntaments i ens locals que 

conforma l'associació, poden alinear les seues polítiques de AOD d'una manera senzilla amb les polítiques 

de desenvolupament de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament, el Consell d'Ajuda al 
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Desenvolupament de l'OCDE i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament i l'Agenda 2030 

per al Desenvolupament Sostenible, totes elles orientades a la consecució dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, evitant a nivell macro l'atomització de donants i d'accions que en la majoria 

sol ser poc eficaç i eficient, i de vegades contraproduent, i a nivell dels mateixos ajuntaments els suposa 

agilitar i simplificar les gestions administratives, optimitzant els recursos disponibles i que es garantisquen 

socialment les inversions i la seua idoneïtat tècnica, amb independència d'altres possibles circumstàncies 

conjunturals. 

Amb aquest programa, es pretén fer arribar als municipis membres informació sobre la realitat dels 

països del Sud, les causes d'aquesta situació, la complexitat de les relacions Nord–Sud i al mateix temps 

donar a conèixer i participar directament en els projectes de cooperació que desenvolupa el Fons 

Valencià. 

La maduresa del treball implica necessàriament una major incidència en els municipis, així com una major 

coordinació i diàleg interinstitucional entre les entitats representatives de l'àmbit local tant socis com no 

socis, i les tres diputacions valencianes, així com amb la Generalitat Valenciana. I en aquest sentit, 

conscients que la visibilitat de la coordinació entre les entitats municipals actua també a favor de la 

incidència del programa. Es tracta per tant d'aplicar a aquest projecte les sinergies de les entitats amb les 

quals el Fons Valencià té convenis de col·laboració i relació de treball, i presentar als municipis valencians, 

especialment als socis de l'entitat, un programa holístic d'educació al desenvolupament en el qual 

participen les entitats representatives de l'àmbit local de la Comunitat Valenciana, i que vol ser una eina 

per a la sensibilització de totes les entitats implicades. 

Algunes de les activitats a desenvolupar van encaminades a la formació del personal tècnic i dels càrrecs 

municipals electes, responsables dels programes de cooperació al desenvolupament. 

L'activitat comunicativa és molt important per a l'entitat, i està contemplada en el treball del projecte: la 

web, el Facebook, el Twitter, la memòria anual, les publicacions específiques sobre projectes, els mitjans 

de comunicació, un gran esforç que fem per a traslladar a l'opinió pública, a la ciutadania, als socis, a les 

xarxes socials, l'activitat, projectes i iniciatives que estem impulsant. 

ACTIVITATS PREVISTES 

1.- ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: campanya sobre els ODS. 

A través de diferents accions es pretén d'una banda territorialitzar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, i per un altre, acostar a la població valenciana què són els ODS i quin és el paper que hem de 

posar en pràctica com a ciutadans i ciutadanes, com a agents clau en la promoció i consecució de les 

metes que es plantegen en l'Agenda 2030. Per a açò, treballarem amb 5 municipis socis. La campanya 

inclourà la realització de les següents accions: 

Elaboració d'un dossier informatiu sobre les accions de la campanya. 

Amb informació de les diferents activitats que inclou la campanya, característiques tècniques, mitjans 

necessaris, públic, durada… 

Elaboració d'un material de difusió de la campanya. 

S'elaboraren flyers i cartells amb la imatge de la campanya. 

Creació d'una exposició vinculada als ODS, aprofundint en el ODS 12: Producció i consum 

sostenibles.  

Des del Fons es realitzarà una exposició amb la finalitat d’acostar els ODS a la població, la qual 

aprofundirà en el ODS 12. Aquesta exposició es mobilitzarà en 5 municipis membres del Fons. 
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L'exposició se situarà en espais públics on romandrà com a mínim una setmana. Els municipis seran els 

encarregats d'oferir un espai adequat per a portar avant l'activitat i hauran de comptar amb els mitjans 

tècnics i logístics necessaris per al seu correcte desenvolupament. 

Executar actes inaugurals de la campanya. 

En els municipis que acullen l'exposició, es realitzarà un acte inaugural de la mateixa, destinat a la població 

en general. Aquest acte comptarà amb la presència de:  

• un/a representant de la Generalitat Valenciana. 

• un/a representant de l'ajuntament del municipi. 

• un/a representant del Fons. 

A més aquest acte comptarà amb:  

• La realització d'una visita guiada. 

• Un berenar amb productes de comerç just. 

Dissenyar i realitzar activitats de sensibilització sobre els ODS. 

Durant el temps que estiga l'exposició en els municipis s'oferirà a la població dels mateixos les següents 

activitats: 

• Activitat de sensibilització: Destinada a col·lectius específics com: associacions, centres de majors, 

universitats populars, centres juvenils…etc. 

• Activitat de didàctica: Destinada a centres educatius d'educació primària i secundària. 

• Activitat lúdica: Destinada a públic familiar. 

2.- ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ. 

Curt al Pap. 

CURT Al PAP és un festival de curtmetratges d'àmbit nacional que naix a la població de Parcent (Alacant). 

El festival, que arranca en l’any 2009, està organitzat per l’ajuntament de la localitat (membre del Fons 

Valencià) i té com a objectiu acostar els curts al món rural, així com recolzar als creadors. El Fons 

Valencià porta recolzant aquest Festival des de l'any 2014. 

El festival es desenvolupa del 16 al 18 de desembre de 2016, a l’Edifici de La Musical de Parcent, i les 

sessions són a les 19 hores. Els guanyadors en totes les categories del festival es coneixeran el dia 15 de 

gener de 2017.  

Per tercer any, el Festival "Curt al Pap" i el Fons Valencià atorgaran el premi “Curt Solidari” que distingirà 

el curtmetratge de temàtica solidària millor valorat pel Jurat de la mostra. 

El curt guanyador del premi “Curt Solidari” s’utilitzarà per part del Fons Valencià com a recurs en matèria 

sensibilització i educació al desenvolupament en les activitats pròpies de l’entitat.  

El Premi “Curt Solidari” al millor curt està dotat amb 150 € i una làmina de l’artista Quico Torres. 

Participació en fires solidàries i de voluntariat. 

El Fons Valencià participa en fires solidàries i de voluntariat que organitzen els municipis socis. Durant els 

últims anys el Fons ha participat en les següents fires: 

- Xàtiva: Fira Intercentres. 

- Ontinyent: Fira per la Solidaritat. 

- Vila–real: Fira de la Solidaritat i el Voluntariat. 

- Alfafara: Fira de Santa Cecília. 
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La participació en aquest tipus d'activitats és important ja que brinda al Fons Valencià  l'oportunitat per a 

donar a conèixer el seu treball i visibilizar els projectes i activitats que realitza.  

A més aquest tipus d'activitat ens permet seguir treballant en els nostres objectius de promoure una 

ciutadania global generadora d’una cultura de la Solidaritat, a través de tallers i activitats didàctiques. 

3.- ACTIVITATS FORMATIVES.  

Destinades a oferir formació tant a regidores/ors i tècnics/ques, com a la població dels municipis. 

Accions previstes: 

• Realitzar una jornada formativa sobre Haití.” Desafiaments de l’acció humanitària a Haití: 

Lliçons apreses i reptes per al futur”. 

Des del Fons Valencià plantejarem aquesta jornada per tal d’esclarir les veritables raons de la seua crisi 

perllongada i complexa, a més de per a rendir comptes acosta de les intervencions de les ONGDs 

valencianes que col·laboren en el territori i sobretot per a facilitar una visió propositiva i esperançadora 

sobre el futur d'Haití i dels seus habitants. 

A la jornada varem comptar amb les ponències de: 

- Lluís Juan, Expert en processos electorals i governabilitat. 

- Francisco Rey, “Co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria IECAH i 

avaluador extern. 

- Ana Urgoiti, “Focal Point Haití del Projecte Esfera, avaluadora i consultora d'intervencions humanitàries. 

Que ens van introduir i acostar en el complex panorama d'Haití tant a nivell polític com a nivell 

d'intervencions de cooperació al desenvolupament.  

Després varem comptar amb un espai de debat sobre com els diferents organismes humanitaris faciliten 

la resposta humanitària en situació de conflicte. Amb la participació de: 

- Metges Sense Fronteres 

- Creu Roja 

- Unicef 

Finalment es va realitzar una taula redona sobre les actuacions concretes de post-emergència que duen a 

terme tant entitats valencianes com les pròpies organitzacions locals haitianas, per al que comptarem 

amb: 

- La nostra contrapart a Haití, Associació Saint Luc d’Haití (ASSLHA). 

- Assemblea de Cooperació per la Pau al País Valencià. 

- Save The Children, Comunitat Valenciana. 

4.- CAMPANYA DIVULGATIVA DEL FONS VALENCIÀ. 

A través d'aquesta campanya es persegueix: 

• Conscienciar als municipis ja socis. 

• Sensibilitzar als municipis no socis. 

• Fomentar les aliances, la cooperació i el treball en xarxa, tant amb ajuntaments, com amb 

associacions i xarxes relacionades amb el treball que exerceix el Fons Valencià. 

Accions previstes dins d'aquesta campanya: 

Materials divulgatius 

- Impressió i enviament de la memòria anual de l'entitat, en format complet i reduït. 

- Reeditar un material informatiu sobre el Fons i les seues línies d'actuació. 

Assenyalar que a més el Fons seguirà utilitzant i potenciant cada vegada l'ús de les eines tecnològiques de 

comunicació amb les quals explica, entre elles: 



             

 
 
 

21 
 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España           Tl. 962 272 460  Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718 

Web i blog.  

La web i el blog del Fons són la finestra de l'entitat a la xarxa; un instrument clau per a la difusió de la 

nostra associació, dels seus objectius i la seua activitat, i que ens permet arribar a tots els llocs, a més de 

reduir cost en despeses d'enviaments i impressió. 

El blog naix com a eina de difusió i captació per al programa d'Experts Municipals Voluntaris però alhora 

com a finestra cap a les notícies més actuals i d'impacte que realitza el Fons Valencià, gràcies a la 

immediatesa de publicacions d'entrades al blog i de la manejabilitat de la plataforma. 

Facebook i Twitter. 

Eines de comunicació a les xarxes socials que ens permeten la difusió de l'activitat pròpia del Fons, així 

com de les informacions i notícies que generen entitats, ONGD, col·lectius, administracions, mitjans de 

comunicació o persones individuals (regidors/es, tècnics/ques, veïns/es...) que són seguidors de 

l'Associació, i que estan relacionades en el camp de la cooperació internacional, voluntariat, solidaritat, 

municipalisme...  

En 2017 es publicaran/compartiran informacions/notícies en cadascuna de les dues xarxes socials que té 

l'entitat i es preveu que el nombre de seguidors/gens arribe fins als 2.400 al Facebook i als 700 al Twitter. 

Mitjans de comunicació.  

S'inclou en aquest apartat l'elaboració de notícies, dossiers informatius i notes de premsa, que s'envien als 

mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana per a donar a conèixer a la ciutadania el treball i 

l'activitat del Fons (projectes, campanyes de sensibilització, activitats institucionals, juntes i assemblees de 

l'entitat...).  

En aquest punt també s'inclou el seguiment de la premsa escrita i on-line, que es fa des de l'oficina per a 

estar informats sobre l'actualitat municipal valenciana, i sobre els temes vinculats amb la cooperació 

internacional.  

Al llarg de 2017 es redactaran notícies relacionades amb el Fons i la seua activitat, que s'enviaran als 

mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

La població dels municipis socis i de les mancomunitats sòcies. 

• Directa: la població dels municipis socis del Fons (1.735.840 persones), que representen el 35,18% 

del total de la població de la Comunitat Valenciana. 

• Indirecta: els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana d'ajuntaments no socis del Fons 

Valencià per la Solidaritat (4.934.032 persones). 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017.   

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

 Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

  

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 19.900€ 100 % 

TOTAL PROJECTE 19.900€ 100 % 



             

 
 
 

22 
 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España           Tl. 962 272 460  Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718 

PROJECTE Nº 198 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Fons emergències. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Emergència i Acció Humanitària. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

A concretar atenent a les emergències i crisis humanitàries que es produïsquen en l'exercici i es canalitzen 

a través del Comitè d'Acció Humanitària i Emergències de la Comunitat Valenciana (CAHE) o a través 

d'una sol·licitud motivada d'una ONGD especialitzada en emergències i / o acció humanitària.  

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Contribuir de forma eficaç i àgil a la resposta humanitària davant situacions d'emergència derivades de 

catàstrofes naturals, de conflictes armats i/o altres crisis humanitàries. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El Fons Valencià per la Solidaritat desenvolupa el seu treball en el camp de l'emergència i l'acció 

humanitària, principalment a través del Comitè Permanent d'Acció Humanitària i d'Emergència de la 

Comunitat Valenciana (CAHE), del com és membre fundador. 

El Fons Valencià treballa internament les emergències gràcies a la creació d'un Fons d'Emergències i Acció 

Humanitària que es va crear l'any 2012 i que es renova anualment per a tenir una quantitat estable per a 

donar una resposta immediata davant les demandes de col·laboració que es pugen produir a través de 

catàstrofes i/o crisis humanitàries per part del CAHE i de sol·licituds de ONGD, sense que inicialment 

s’haja de concretar aquesta consignació pressupostaria a un projecte en concret. 

Gràcies a la constitució d'aquest fons general, s'ha evitat alterar el pressupost anual de l'entitat, tenint 

possibilitat d'ajudar de forma immediata davant les d'emergències. 

El fons inicial s'executa atenent a les emergències al llarg de l'any i a més, es comunica als socis de les 

trucades d'emergència que es produeixen amb l'objectiu de facilitar realitzar aportacions 

complementàries al fons, o bé puguen canalitzar les aportacions que resulten d'accions solidàries 

realitzades en els municipis. 

El fons es renovarà anualment, atenent a la disponibilitat pressupostària de l’entitat. 

En cas que excepcionalment en un exercici no s'executen els fons per absència de sol·licituds d'ajuda per 

part del CAHE o una ONGD, el fons serà acumulatiu, passant el seu import a l'exercici següent. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Els beneficiaris del fons en 2017 es determinaran en relació amb cadascuna de les actuacions 

d'emergència a finançar. 

CONTRAPART 

La contrapart per a l'execució del fons, en cada cas, vindrà determinada per les mateixes emergències o 

crisis humanitàries al fet que calga fer front. S'atendrà la sol·licitud de les entitats proposades pel Comitè 

d'Ajuda Humanitària i Emergències (CAHE) de la Comunitat Valenciana així com per part de sol·licituds a 

petició de ONGD especialitzades en la matèria.  
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TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

CAHE. Fons Valencià per la Solidaritat. ONGDS especialitzades.  

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

Aquest fons es podrà incrementar atenent a les aportacions voluntàries que realitzen els socis per a 

atendre les demandes d'emergències. 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació Fons Valencià per la Solidaritat 10.000 € 100 

TOTAL PROJECTE 10.000 € 100 % 
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PROJECTE Nº 199 / 2016 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Enfortiment de la Direcció Municipal de Gènere del municipi de San José de Chiquitos, Bolívia: Fase II. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Gènere i enfortiment institucional. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

San José de Chiquitos és un municipi bolivià situat en el Departament de Santa Cruz. És la capital de la 

província Chiquitos. Es troba en la zona est del departament a aproximadament 300 km de la ciutat de 

Santa Cruz de la Sierra. Bolívia. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

O G.: Avançar en la construcció de la igualtat, l'equitat de gènere i la ciutadania plena de les dones en el 

Municipi de San José de Chiquitos, Bolívia. 

O.E.: 

O1: Enfortir la Direcció Municipal de Gènere del municipi. 

O2: Millorar la salut sexual i reproductiva de la dona de San José de Chiquitos 

O3: Impulsar mesures per a la prevenció, la sensibilització social i el recolze en l'atenció a la dona que 

pateix qualsevol tipus de violència. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L'estratègia d'intervenció de la I Fase es basa en primer centrar els esforços del Projecte a l'interior del 

Govern Municipal de San José, sense descurar algunes accions externes que permeten apoderar i 

visibilitzar a la Direcció Municipal de Gènere enfront de la ciutadania i dins del funcionament de l'òrgan 

municipal.  

Una vegada es tinguen les capacitats internes mínimes, es prioritzaran accions en la segona fase del 

projecte que incidisquen principalment cap al públic extern, continuant amb el millorament dels serveis 

que la Direcció Municipal de Gènere ofereix.  

Per a açò es treballarà en una segona fase a incidir amb resultats pràctics en els següents serveis: 

A. Millora de capacitat instal·lada de la Direcció de Gènere: 

 • Amb les noves oficines de la Direcció de Gènere es compta amb més espais per a comptar amb 

personal necessari per a oferir un millor servei. El projecte en la II Fase recolzarà amb la 

contractació d'un/a advocat/a. D'igual manera dotarà d'equipament necessari per a comptar amb un 

saló propi per a realització de tallers, llits per a millorar l’ estada de dones en la casa d'acolliment 

que tinguen menors, entre uns altres. 

• Com contrapart del Govern Municipal es té previst l'habilitació de dos consultoris addicionals per a 

l'atenció psicològica de dones sotmeses a violència. El projecte contempla un suport per a 

l'equipament de tots dos consultoris.  



             

 
 
 

25 
 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España           Tl. 962 272 460  Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718 

 

B. Accions que milloren la salut de les dones de San José: 

 • Dotació d'equipament per a la realització a San José d'exàmens de Papanicolaou en l'Hospital 

Municipal. En l'actualitat a les poques dones que acudeixen a aquest tipus de control se'ls pren la 

mostra que després han de ser enviades a la Ciutat de Santa Cruz per a la seua anàlisi i resultat. El 

projecte aportarà perquè l'examen i els resultats siguen realitzats a San José millorant el servei de 

l'Hospital local. 

 • Capacitació a l'Hospital Municipal de San José per a l'ús de l'equipament que donarà el Projecte. 

 • Realització d'una campanya preventiva contra el Càncer Cérvico Uterí. 

C. Accions de prevenció contra la violència Masclista:  

• Activitats de treball amb unitats educatives: teatre, concursos, conservatoris, campanyes 

participatives, dinàmiques de grups. 

 • Capacitació a docents sobre prevenció d'abús i maltractament infantil. 

 • Elaboració de materials de comunicació relacionats a la violència masclista. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Beneficiaris Directes: 

• Dones del municipi de San José de Chiquitos: aproximadament el 50% de la seua població són dones, 

la qual cosa equival a aproximadament 8.299 persones (INE, 2001). 

• Govern Municipal de San José de Chiquitos: el projecte contribuirà a l'enfortiment de les capacitats 

institucionals del Govern Municipal orientant el seu accionar cap a la creació i funcionament de l'Oficina 

Municipal de la Dona a San José de Chiquitos. 

Beneficiaris Indirectes: aproximadament 16.599 habitants que conformen la població de San José de 

Chiquitos. 

CONTRAPART 

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano, CEPAD. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano, CEPAD. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació sol·licitada a la Diputació de València 25.004,04 € 28,76 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 17.599,64 € 29,25 

Aportació del soci local CEPAD 18.480,00 € 21,26 

Aportació municipi San José de Chiquitos 18.000,00 € 20,71 

TOTAL PROJECTE 79.083,68 € 100 % 
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PROJECTE Nº 200 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

“Joves chiquitanos, chiquitanes, guarayos i guarayes construint ciutadania” FASE II. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Joventut i enfortiment institucional. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

El projecte se situa a Bolívia, Departament de Santa Cruz, en 6 municipis situats territorialment en tres 

Províncies: José Miguel de Velasco i Chiquitos caracteritzades per la seua població indígena Chiquitana i la 

Província Guarayos, caracteritzada per la seua població indígena Guaraya. 

PROVÍNCIES MUNICIPIS 

José Miguel de Velasco 

San Ignacio 

San Miguel 

Chiquitos 

San José 

Roboré 

Guarayos 

Urubichá 

Ascensión 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

O.G.: Contribuir a l'enfortiment dels moviments juvenils Guarayos i Chiquitanos per a la consolidació 

dels seus lideratges i l'exercici de la seua ciutadania. 

O.E.: Joventut de 4 municipis Chiquitanos (Sant Ignacio, San Miguel, San José i Roboré) i 2 municipis 

Guarayos (Ascensión i Urubichá), amb competències per a desenvolupar propostes de desenvolupament 

local considerant les seues potencialitats i problemàtiques. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La proposta respon a la continuïtat del projecte realitzat amb les i els joves dels municipis de Sant Ignacio, 

San Miguel, San José, Ascensión i Urubichá en el període d'agost 2016 a abril 2017 finançat pel Fons de 

València per la Solidaritat; en les que es va treballar amb equips tècnics juvenils (ETJ) de 20 membres 

joves homes i dones de cada municipi perquè coneguen, analitzen i reflexionen sobre les seues 

problemàtiques, per a açò compten amb un diagnòstic en el qual prioritzen els següents problemes i 

necessitats: Embaràs a Primerenca Edat, Mal Ús del Temps Lliure, Alcoholisme i Drogoaddicció, 

Inseguretat Ciutadana, Explotació Laboral Juvenil, Poques Oportunitats de Formació Tècnica i Superior 

en el Municipi, Poca Participació de la Joventut en les Decisions Importants i Desorientació de la Joventut 

quan ixen Batxillers. 

 Aquestes problemàtiques compten amb un treball realitzat a través d'entrevistes als actors involucrats en 

les mateixes i que estan sent processades per a després tenir un document final que possibilite elaborar 
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propostes estratègiques (Polítiques Públiques) que puguen ser ateses per autoritats amb el concurs dels i 

les mateixes joves. El document final serà socialitzat als seus parells organitzats en plataformes juvenils 

constituïdes pels equips tècnics juvenils, els qui validaran per al seu posterior lliurament a les autoritats. 

En aquest marc, la present proposta de projecte, enfortirà la gestió i les accions tant de l'Equip Tècnic 

Juvenil (ETJ) en cada municipi i les seues respectives plataformes ja organitzades; per a açò es pretén 

realitzar un treball de promoció en el qual s'incloguen a diversos actors juvenils per a aconseguir major 

representativitat en les Plataformes Juvenils dels municipis que els permeta generar capacitats d'incidència 

en els seus municipis i organitzacions locals.  

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Destinataris Dones Homes 

Nombre: 360 360 

Edat: 15  a 25 anys 15  a 25 anys 

Característiques soci 

demogràfiques i familiars 

 

Són joves, homes i dones, entre 15 a 25 anys d'edat, representen 

a diversos grups o organitzacions de barris i comunals, indígenes i 

no indígenes. La majoria d'ells i elles viuen en la capçalera dels 

municipis però provenen de comunitats indígenes; estudien en el 

nivell secundari i treballen per al seu sustente. 

CONTRAPART 

PROCESO Servicios Educativos ONGD. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

12 mesos. Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

PROCESO Servicios Educativos ONGD. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació Fons Valencià per la Solidaritat 72.516,16 € 72 % 

Aportació PROCESO  9.585 € 13,01 % 

Aportació Governs Municipals 2.113 € 2,87 % 

Aportació Grups Juvenils 8.924 € 12,12 % 

TOTAL PROJECTE 93.138,16 € 100 % 
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PROJECTE Nº 201 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Escola permanent de drets humans del Cantó Ibarra amb enfocament de gènere i diversitats. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Gènere i enfortiment institucional. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Cantó Ibarra, Capital de la Província d’Imbabura. Equador.  

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

O.G.: Empoderar als joves del Cantó Ibarra en la exigibilitat dels drets perquè siguen actors estratègics 

del desenvolupament, a través de l'Escola Permanent de Drets Humans. 

O.E.:  

1. Comptar amb un espai formal d'aprenentatge que reforce o induïsca als joves perquè participen 

activament en l'Escola Permanent de Drets Humans. 

2. Generar processos de participació dels joves amb enfocament de drets humans per a la 

implementació d'accions dins de les seues comunitats o col·legis. 

 3. Joves empoderats involucrats en els mecanismes del Sistema de Protecció de Drets de Cantó Ibarra 

per a la defensa i exigibilitat dels drets humans. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present projecte planteja la implementació d'una Escola Permanent de Drets Humans, on els joves 

puguen conèixer els drets humans i exercir-los, contemplat amb un procés de formació permanent amb 

metodologia lúdica, el qual continga 3 mòduls en temes pertinents per als adolescents i joves com a 

autoestima, sexualitat, participació i drets que permeta generar processos de lideratges perquè els 

adolescents i joves del Cantó participen en els processos participatius de preses de decisions en els seus 

col·legis, barris o comunitats. 

A més com a treball pràctic el mateix que s'elaborarà un pla d'acció o acció ciutadana la mateixa que 

haurà d'executar-se en la unitat educativa, barri o comunitat que vincule els coneixements adquirits en 

l'Escola amb el desenvolupament dels drets humans en l'espai públic, per a açò els adolescents i joves 

podran fer ús d'art o comunicació alternativa per a desenvolupar l'estratègica depenent del pla. 

El procés de formació comprendrà dues fases, una inicial on s'aborden les temàtiques d'autoestima, 

sexualitat i una segona període amb el mòdul de participació i drets, així com un taller de comunicació 

per a la difusió de les accions executades amb una durada de 9 mesos de formació i execució d'accions. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Beneficiaris Directes: 

300 adolescents i joves entre 15 i 29 anys. 

Beneficiaris Indirectes: 

 30.000 entre adolescents, joves, adults majors i població del Cantó Ibarra.  
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CONTRAPART 

Consejo de Protección de Derechos de Ibarra. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

9 mesos. Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Consejo de Protección de Derechos de Ibarra, Municipio de Ibarra. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 33.131,34 € 44,45 % 

Aportació Ibarra 31.233,24 € 55,55 % 

TOTAL PROJECTE 56.233.24 € 100 % 
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PROJECTE Nº 202 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

PER UNA VIDA SENSE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Gènere i enfortiment institucional. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Municipi de San Miguel de los Bancos. Província de Pichincha. Equador 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

O.G.: Contribuir a l'enfortiment de capacitats del Municipi de San Miguel de los Bancos en prevenció i 

atenció de violència de gènere i assegurar l'exercici del dret de les dones i joves a una vida sense violència 

millorant la seua autoestima i lideratge. 

O.I.:  

OE 1 S'ha incrementat les capacitats institucionals i tècniques d'autoritats i funcionaris municipals, per al 

funcionament del Consell de Protecció de Drets COPRODER i la Junta de Protecció de Drets. 

OE 2 S'ha incrementat l'apoderament, autoestima i lideratge de les dones i joves del cantó Els Bancs, per 

a la prevenció i exigibilitat dels seus drets en relació a violència de gènere. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Aquest projecte es dirigeix a contribuir a l'enfortiment de les capacitats del municipi de San Miguel de los 

Bancos en prevenció i atenció de violència de gènere, assegurant l'exercici del dret de les dones a una 

vida lliure de violència i l'enfortiment del seu apoderament. 

El Municipi de San Miguel de los Bancos es va crear en el 2016 el Consell de Protecció de Drets – 

COPRODER, que compta amb una Ordenança Municipal i un equip de dues persones que han d'elaborar 

polítiques inclusives.  

Igualment existeix una Junta de Protecció de Drets com a braç executor per a la prevenció i atenció de la 

violència de gènere.  

Tant COPRODER com la Junta manquen d'experiència en aquestes competències, per la qual cosa 

requereixen ser capacitats.  

L'àmplia experiència de CEPAM en aquest camp va a contribuir a l'enfortiment d'aquestes instàncies 

municipals..  

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Beneficiaris Directes: 

200 dones capacitades i apoderades 

10 autoritats municipals 

50 funcionàries/s municipals  
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Beneficiaris Indirectes: 

780 persones pertanyents a les famílies de les dones i joves que han sigut capacitades i sensibilitzades amb 

les accions del projecte i que seran beneficiades indirectament amb els canvis en els patrons 

socioculturals de gènere que es difonguen a través del projecte. 

CONTRAPART 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. CEPAM. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

12 mesos. Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. CEPAM. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació Fons Valencià per la Solidaritat 27.837,37 € 45,75 % 

Aportació CEPAM 9.000 € 14,79 % 

Aportació Municipi de San Miguel de los Bancos 24.000 € 39,46 % 

TOTAL PROJECTE 60.837,37 € 100 % 

 

  



             

 
 
 

32 
 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España           Tl. 962 272 460  Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718 

PROJECTE Nº 203 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Beques d’alimentació infantil (Bello – Colòmbia). 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Infància i joventut. L’àrea principal d’intervenció és l’alimentació i de forma secundària l’educació. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Operaries Catequistes “Institución Educativa Madre Josefa Campos”, ubicades a Diagonal 59 a 45, Niquia 

104 Bello, Antioquia, Colòmbia. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Objectiu general: 

 Millorar la situació de seguretat alimentària a través de beques d’alimentació infantil. 

Objectius específics: 

 Becar (dinar i berenar) a 50 xiquets/es, de 3-10 anys, del barri de Niquia que no disposen d’una 

alimentació bàsica, ja que l’alimentació és una necessitat primària que ha d’estar sempre coberta. 

 Millorar els hàbits d’alimentació dels xiquets/es becats. 

 Disminuir la incidència de desnutrició. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Des de l’any 2002 l’ONG Projecte d’Alimentació Infantil Niquia, està portant a terme un projecte per 

recaptar fons i així col·laborar en la manutenció de xiquets/es del col·legi “Fe y Alegría Madre Josefa 

Campos” i del “Hogar Infantil Gus-Gus” en Niquia (Bello-Colòmbia). 

Amb l’ajuda xiquets/es necessitats/des poden rebre una alimentació diària (dinar i berenar), fomentant 

també així la seua assistència a l’escola. 

També des de l’any 2008 es va començar a col·laborar en la construcció i posterior dotació de mobiliari 

del “Centro Educativo San Rafael” en Copacabana, altre projecte de les Operàries Catequistes de Bello. 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

50 xiquets i xiquetes de l’escola “Centro Educativo San Rafael” en Copacabana. 

CONTRAPART 

Operaries Catequistes “Institución Educativa Madre Josefa Campos”. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

12 mesos.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

ONG Projecte d’Alimentació Infantil Niquia.  
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FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 6.000 € 38.22 

Aportació Niquia 9.698,40 € 61.78 

TOTAL PROJECTE 15.698,40 € 100 % 
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PROJECTE Nº 204 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Enfortiment institucional gràcies a la millora de l'oferta Turística Sustentable en la Mancomunidad del 

Pueblo Cañarí. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

Enfortiment institucional, desenvolupament socioeconòmic. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Mancomunidad del Pueblo Cañarí. Municipis de Biblián, Cañar, El Tambo i Suscal.  

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

O.G.: Millorada la qualitat de vida de les persones vinculades al turisme de la Mancomunidad del Pueblo 

Cañarí 

O.E.:  

1. Enfortida l'oferta turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari. 

2. Millorats els coneixements, capacitats i eines de treball de les persones vinculades al turisme al territori 

de la Mancomunidad del Pueblo Cañari. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Gràcies a l'engegada d'aquest projecte, pretenem enfortir l'eix de turisme de la Mancomunidad Cañari. 

Aquest resultat preveu d'una banda formar i capacitar a través de tallers pràctics i intercanvi 

d'experiències a les i els propietaris del sector turístic perquè milloren els seus serveis en termes 

d'excel·lència i d'altra banda desafia a sensibilitzar a les autoritats municipals (polítics) perquè dins de 

l'administració local i en els futurs projectes turístics augmenten substancialment les inversions i es 

convencen que l'activitat turística és fonamental per al desenvolupament soci econòmic del territori. 

Es proposa a més donar a conèixer el producte turístic existent en el territori mancomunat a través de la 

creació d'un paquet turístic, que siga oferit per operadors de turisme i donada a conèixer pels reporters 

turístics. 

També es pretén millorar els atractius turístics del territori de la Mancomunidad Cañari. El que se cerca 

és facilitar un millor servei als turistes en la destinació del territori Cañari. Aquest resultat procura 

implementar la senyalistica turística en alguns llocs turístics i en establiment de serveis d'alimentació.  

Per a fer més viables aquestes accions s'engegaran convenis i sinergies entre diferents actors involucrats 

en el turisme com els GADs Provincials; el Ministeri de Turisme, l’Institut Nacional de Patrimoni i Cultura 

(INPC) i les Universitats.  

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

Beneficiaris Directes: 

El projecte inicial va repercutir positivament en les i els prestadors de serveis turístics com a restaurants, 

hotels, bars entre uns altres, ja que el suport va ser directament cap a elles i ells, contribuint així al 

millorament en la qualitat i prestació dels serveis. 



             

 
 
 

35 
 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España           Tl. 962 272 460  Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718 

En aquesta nova etapa, els beneficiaris que participaran directament del projecte sumen 317 persones 

entre autoritats i proveïdors de serveis, dels quals estimem que un 70% són dones d'un rang d'edat entre 

els 15 i 49 anys; 60% de l'àrea urbana i 40% de l'àrea rural. 

Beneficiaris Indirectes:  

Els beneficiaris indirectes del projecte sumen 734 persones dedicades a activitats de xicotets 

empreniments que tenen relació amb el comerç i turisme, i que en alguna mesura es beneficien de les 

activitats del projecte. En general, els beneficiaris indirectes del projecte serà tota la població de la 

Mancomunidad del Pueblo Cañari. 

CONTRAPART 

Mancomunidad del Pueblo Cañarí. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

9 mesos. Exercici 2017.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Mancomunidad del Pueblo Cañarí. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 35.791,29  53,79 

Aportació de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí 23.344,52  35,07 

Aportacions d’altres entitats (Gads locals, Universitats, Empresaris) 7.412,26 11,14 

TOTAL PROJECTE 66.548,07 € 100 % 
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PROJECTE Nº 205 / 2017 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Iniciatives “FONS LLAVORS” / Identificació de projectes.. 

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT 

No procedeix. 

ÀREA GEOGRÀFICA D’EXECUCIÓ 

Internacional. Previst un viatge a Ixcán, Guatemala. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Disposar d'un “fons llavor” per a suport d'iniciatives que puguen servir per a identificació de projectes i/o 

contraparts locals, així com per a formulació de projectes i aportació als mateixos. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Aquest “fons llavor”, es concep com un fons que permeta el desenvolupament d'iniciatives que puguen 

ser plantejades en processos oberts així com en previsió d'actuacions necessàries per a la identificació de 

projectes i /o contraparts locals.  

Assenyalar, que el Fons Valencià, treballa habitualment sobre la base de l'eina de projectes.  

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

. 

CONTRAPART 

. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Exercici 2017. El fons es renovarà anualment, atenent a la disponibilitat pressupostària del Fons. La 

quantitat no utilitzada tindrà caràcter acumulatiu per a l'exercici 2018 o es destinarà al fons d'emergència.  

ENTITAT QUE PROPOSA EL PROJECTE 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

 

  

PARTIDA APORTACIÓ % 

Aportació del Fons Valencià per la Solidaritat 3.500 € 100 % 

TOTAL PROJECTE 3.500 € 100 % 
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