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Què és?

l projecte “Especialista Municipal Volunta-
ri/ària” enguany compleix la seua desena 

edició, deu anys que han servit per a consolidar 
aquest programa, que consisteix a realitzar una 
convocatòria pública adreçada a tècnics i tècniques 
i veïns i veïnes dels ajuntaments i mancomunitats 
sòcies del Fons Valencià a la Comunitat Valenciana 
per a poder realitzar treball tècnic en terreny 
conjuntament amb una de les nostres contraparts. 

Durant 2023, presentem 19 places d’assistència 
tècnica al terreny amb les nostres contraparts de 
l’Equador i Bolívia.

Com a resultat de les anteriors edicions realitzades 
des de 2012 amb una avaluació molt positiva, el 
Fons Valencià segueix apostant pel programa, el 
qual ja es considera com una acció consolidada 
entre els seus socis. 

L’objectiu general és enfortir les aliances municipa-
listes entre el Nord i el Sud i en l’específic de crear 
xarxes d'intercanvi i transferència de coneixements 
entre els ajuntaments i mancomunitats sòcies del 
Fons Valencià i les contraparts del Sud.

Els resultats previstos són la creació d’una cons-
ciència solidària i cooperativa en les persones 
voluntàries que hi participen; així com la prestació 
d’assistència tècnica especialitzada en municipis i 
entitats en països socis. També es pretén obrir 
espais de participació directa en terreny per als 
municipis, en programes i projectes de cooperació 
al desenvolupament; fomentar la participació de 
tècnics i tècniques dels ajuntaments valencians i de 
les nostres contraparts en iniciatives de cooperació 
al desenvolupament per mitjà del voluntariat 
internacional i la sensibilització de la població 
valenciana sobre els països del Sud i les causes de 
la pobresa i les desigualtats.

En aquesta desena edició, s’han convocat 19 places 
a l’Equador i Bolívia que permetran, durant entre 
vint-i-huit dies i un mes, assistir tècnicament les 
contraparts locals alhora que propiciem l'intercanvi 
de coneixements i experiències amb els municipis 
dels països del Sud.

Pel que fa al desenvolupament sobre el terreny, el 
projecte funciona com un microprojecte ja que 
dona resposta a necessitats concretes adreçades 
fonamentalment a enfortir les capacitats de les 
contraparts locals gràcies a la posada en marxa de 
plans tècnics i capacitacions per al personal tècnic 
local.

La 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 escala 
autonòmica 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 proces-
sos de desenvolupament estables, duradors i 
col·laboratius entre el Fons i les seues contraparts 
sobre el terreny. 

D'altra banda, i des del punt de vista de la sensi- 
bilització i conscienciació de temàtiques de coope-
ració al desenvolupament, l'activitat permet portar 
experiències de cooperació als ajuntaments o 
mancomunitats dels tècnics i tècniques que han 
dut a terme l'assistència als països del Sud socis.

El programa permet la participació i acció directa 
dels ajuntaments i mancomunitats sòcies, incre-
mentant el principi d'apropiació i identificació amb 
el Fons Valencià.

A més, el projecte és també una sòlida eina per 
crear una consciència solidària i cooperativa en les 
persones voluntàries que participen; creant 
relacions personals fortes, intercanvis d'experièn-
cies i coneixements fins a vincles d'amistats i 
confiança.

Les persones seleccionades reben un curs de 
formació i preparació abans de l'arribada a terreny, 
així com els contactes amb les contraparts neces-
saris per a la identificació del treball abans de 
l'arribada al lloc final de treball.

Les persones especialistes hauran de realitzar, en 
tornar a la Comunitat Valenciana, socialitzacions 
del treball realitzat i participar en les accions de 
sensibilització organitzades pel Fons Valencià.
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Per què el meu ajuntament 
hauria de participar? 

_ Afavoreix la participació directa dels municipis en els pro-
jectes desenvolupats pel Fons i les seues contraparts locals.

_ Crea sinergies entre municipis i involucra al personal muni-
cipal en projectes solidaris. 

_ L'experiència del voluntariat internacional enriqueix no so-
lament la contrapart en el terreny sinó el municipi que envia 
el/la seu/a tècnic/a, ja que el capacita i li ofereix una expe-
riència única i inoblidable. 

_ Possibilita la sensibilització i la transmissió del que aprén 
en tornar al municipi de treball i/o residencia.

“Especialistes Municipals 
Voluntari/àries” és una 
oportunitat per al teu 

municipi perquè: 



Com funciona? 

urant vint-i-huit dies i un mes, el voluntari o la voluntària haurà d’as-
sistir tècnicament a les contraparts locals i propiciar l’intercanvi de 

coneixements i experiències. Les persones interessades hauran d’omplir el 
formulari de sol·licitud i firmar el certificat de condicions. També hauran 
d’enviar tota la documentació (mèrits, certificats, certificat de condicions, 
certificat de delits de naturalesa sexuals, còpia de la titulació i informació 
complementaria, currículum) per correu electrònic a: oficina@fonsvalen-
cia.org amb l’assumpte: EMV X PLAÇA Núm.--- "COGNOM_NOM"

La convocatòria es tancarà el 12 de març de 2023, a les 23:59 hores.
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Com puc difondre el programa? 

Difondre el blog del programa: 
emvfonsvalencia.com i els vídeos de 

la campanya en les xarxes socials.
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6 Més informació:
emvfonsvalencia.com
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Reenviant la convocatòria, les bases i el 
fullet per correu electrònic a tot el personal 
del teu ajuntament i/o mancomunitat.

Publicant la campanya en el web 
municipal i les seues xarxes socials. 

Enviant un 
comunicat de 
premsa.

Contactant directament amb 
els tècnics i les tècniques que 
compleixen el perfil sol·licitat. 

Sol·licitant una xarrada explicativa del 
programa per part del Fons en les instal·la-

cions municipals per al personal interessat.



Places oferides-Contraparts-País

1_ARQUEOLOGIA - PALEONTOLOGIA- 
CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) 
– BOLÍVIA 

2_ESPECIALISTA EN ESTIMULACIÓ PRIME-
RENCA I PSICOMOTRICITAT - CENTRO PARA 
LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – BOLÍVIA 

3_ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA: CUINA 
(I) - CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) 
– BOLÍVIA 

4_ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA: CUINA 
(II) - CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) 
– BOLÍVIA 

5_ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA: PRO-
GRAMA D’ANÀLISIS DE LA QUALITAT DE 
L’AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ - MANCO-
MUNIDAD PUEBLO CAÑARI - EQUADOR 

6_ESPECIALISTA EN JOVENTUT: GESTIÓ 
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ EN PLATAFORMES 
JUVENILS (I) - CENTRO ECUATORIANO PARA 
LA PROMOCIÓN Y ACCIÓN DE LA MUJER 
(CEPAM) - EQUADOR 

7_ESPECIALISTA EN JOVENTUT: GESTIÓ 
PÚBLICA, POLÍTICA  I PARTICIPACIÓ EN 
PLATAFORMES JUVENILS (II) - PROCESO- 
SEVICIOS EDUCATIVOS - BOLÍVIA

8_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY 
RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (I) – GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TULCÁN (GADM TULCÁN)- EQUADOR

9_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY 
RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (II) - GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN DE SANTA ANA DE COTACACHI 
(GADM SANTA ANA DE COTACACHI) – EQUA-
DOR 

10_ESPECIALISTA EN TURISME: MÀRQUE-
TING TURÍSTIC I COMUNICACIÓ - MANCO-
MUNIDAD PUEBLO CAÑARI - EQUADOR 

11_ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME 
VIVENCIAL I SOSTENIBLE - GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN MACARÁ (GADM MACARÁ) – EQUA-
DOR 

12_ESPECIALISTA EN URBANISME-ARQUI-
TECTURA: MOBILITAT SOSTENIBLE, INCLU-
SIVA I EFICIENT - GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO 
(GADM SAN FRANCISCO DE MILAGRO)

13_IGUALTAT: DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
INCIDÈNCIA POLÍTICA - CENTRO JUANA 
AZURDUY – BOLÍVIA

14_IGUALTAT: ESPECIALISTA EN GESTIÓ 
D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT 
DE GÈNERE (I) - GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN PASTAZA  (GADM PASTAZA) - 
EQUADOR

15_IGUALTAT: ESPECIALISTA EN GESTIÓ 
D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT 
DE GÈNERE (II) - GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DE 
BIBLIÁN (GADM BIBLIÁN)- EQUADOR 

16_IGUALTAT: ESPECIALISTA EN GESTIÓ 
D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT 
DE GÈNERE (III) - CENTRO ECUATORIANO 
PARA LA PROMOCIÓN Y ACCIÓN DE LA 
MUJER (CEPAM) - EQUADOR 

17_MÚSICA: ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ DE 
COR I CANT- CENTRO PARA LA PARTICIPA-
CIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENI-
BLE (CEPAD) – BOLÍVIA 

18_MÚSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/A 
DE VIOLONCEL (I) - CENTRO PARA LA PARTI-
CIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE (CEPAD) - BOLÍVIA

19_MÚSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/A 
DE VIOLONCEL (II) - CENTRO PARA LA PARTI-
CIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE (CEPAD) - BOLÍVIA
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