Montesa estrena l’adhesió al Fons amb dues Especialistes Municipals Voluntàris/es.

- L'AODL Maria Alcaraz comença hui a l'Equador la cooperació tècnica amb la
Mancomunidad Cañari per a impulsar l'activitat turística.
- La tècnica de turisme Raquel Pla col·laborarà en l'organització del XVIII Festival de la
Orquídea a Concepción (Bolívia).
- Alcaraz: «em vaig presentar per a viure l’experiència, amb voluntat de compartir
coneixements i aprendre».
Xàtiva, 10 de juliol. Montesa s'acaba d'adherir al Fons Valencià per la Solidaritat i ho fa amb la
participació de dues tècniques municipals en la setena edició del programa
Especialista Municipal Voluntari/a
, que fa de l'assistència tècnica una ferramenta d'innovació per a una cooperació al
desenvolupament eficaç i efectiva que aprofita l'immens potencial de coneixements i
experiències del personal dels municipis valencians. El Gerent del Fons, Esteve Ordiñana, es
va reunir la setmana passada amb l'Alcaldessa de Montesa, Analía Juan, i les dues tècniques
municipals cooperants, María Alcaraz i Raquel Pla.
L'AODL de Montesa María Alcaraz serà, de fet, la primera Especialista Municipal Voluntària.
Diumenge va partir cap a l'Equador per a iniciar hui dimarts la col·laboració amb la
Mancomunidad Cañari. Serà el primer contacte d'Alcaraz amb el món de la cooperació. L'AODL
de Montesa va conéixer el Fons i el programa d'Especialista Municipal Voluntari/a arran de
l'adhesió de la localitat en l'entitat i «em vaig presentar per a viure l'experiència, amb voluntat
de compartir coneixements i aprendre». Es tracta d'un projecte d'impuls al desenvolupament de
l'activitat turística que es va iniciar en 2013, l'any passat va treballar amb els senders i les rutes
turístiques i enguany se centrarà en màrqueting i gastronomia. La cooperació d'Alcaraz,
graduada en relacions laborals i recursos humans, té com a objectiu la capacitació i
sensibilització en el terreny en matèria de prestació de servicis turístics i tècnics. Per a fer-ho,
realitzarà una sèrie de recorreguts i reunions amb empresaris turístics, hostalers i productors
agrícoles en els Cantons de Suscal, el Tambo, Cañar i Biblián. L'activitat turística, dinamitza
l'economia i genera fonts d'ocupació i ingressos per a les famílies, per la qual cosa resulta
indispensable determinar, identificar i enfortir productes, recursos i servicis turístics per tal que
siguen promocionats i difosos correctament per a ser comercialitzats.
Pel que fa a la tècnica turística Raquel Pla, desenvoluparà la seua cooperació a Concepción,
en l'Orient de Bolívia amb l'equip d'organització del “Festival de la Orquídea”, sota la supervisió
del municipi i amb l'acompanyament del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano
(CEPAD). El festival es realitza anualment el segon cap de setmana d'octubre i aportarà la
seua experiència a la dinamització turística del territori en la realització del XVIII festival.
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