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R
ef

 

Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. 

Sud 
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds

Persona 
seleccionada i 
observacions 

20
16

 
E

S
F

-1

Enfortiment del 
servei, la gestió i 
la protecció de 
l’Aigua Segura 
en el sector rural 
d’Orellana 
(Equador) 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Govern 
Autònom 
Descentralitz
at Municipal 
Francisco de 
Orellana 

Cantó 
Francisco 
d’Orellana, 
província 
d’Orellana 

Equador 

2 persones.  
Àmbit afí a 
Ciències  de 
l’educació, Dret i/o 
Geografia 
(PAS/PDI/ 
estudiants últims 
2 cursos) 

Es compaginarà feina d’oficina a la ciutat 
de (Francisco de Orellana) amb treball en 
l’àmbit rural amb comunitats mestisses i 
indígenes. 
 Aixecament d’informació socioeco-

nòmica de comunitats rurals. 
 Tabulació i anàlisi de la informació. 
 Elaboració d’informes socioeconò-mics 

i mapes de comunitats. 
 Elaboració de materials per a tallers de 

Dret Humà a l’aigua. 

 Participació i dinamització de tallers. 
 Altres, segons demanda del projecte. 

Mínim 2 
mesos a 
partir del 
12 de juliol 

28 d’abril de 
2016 

Joan Jurado Rota 
Isabel Vilaseca 
Boixareu 

20
16

 
E

S
F

-2

Enfortiment del 
servei, la gestió i 
la protecció de 
l’Aigua Segura 
en el sector rural 
d’Orellana 
(Equador) 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Govern 
Autònom 
Descentralitz
at Municipal 
Francisco de 
Orellana  
i  
Govern 
Autònom 
Descentralitz
at de la 
Província 
d’Orellana 

Cantó 
Francisco 
d’Orellana, 
província 
d’Orellana 

Equador 

1 persona.  
Àmbit afí a 
Ciències  
Ambientals i/o 
Química 
(PAS/PDI/ 
estudiants últims 
2 cursos) 

Es compaginarà feina d’oficina a la ciutat 
de (Francisco de Orellana) amb treball en 
l’àmbit rural amb comunitats mestisses i 
indígenes. 

 Aixecament d’informació ambiental 
dels recursos hídrics. 

 Tabulació i anàlisi de la informació. 

 Elaboració d’informes. 
 Elaboració de materials per a tallers de 

Tractament i control de l’aigua. 

 Participació i dinamització de tallers. 
 Participació en monitorejos de 

bioindicadors aquàtics. 

 Altres, segons demanda del projecte. 

Mínim 2 
mesos a 
partir del 
12 de juliol 

28 d’abril de 
2016 Marta Font Palomar 
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R
ef

 

Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. 

Sud 
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds

Persona 
seleccionada i 
observacions 

20
16

 
E

S
F

-3

Enfortiment del 
servei, la gestió i 
la protecció de 
l’Aigua Segura 
en el sector rural 
d’Orellana 
(Equador) 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

GAD 
Municipal 
Francisco de 
Orellana 

Cantó 
Francisco 
d’Orellana, 
província 
d’Orellana 

Equador 

1 persona.  
Àmbit afí a 
Enginyeria 
Mecànica 
(estudiant últims 2 
cursos) 

Es compaginarà feina d’oficina a la ciutat 
de (Francisco de Orellana) amb treball en 
l’àmbit rural amb comunitats mestisses i 
indígenes. 
 Aixecament d’informació tècnica de 

sistemes d’aigua. 
 Tabulació i anàlisi de la informació. 
 Elaboració d’informes tècnics dels 

sistemes d’aigua. 
 Elaboració de materials per a tallers de 

Reparació i manteniment de sistemes 
d’aigua. 

 Participació i dinamització de tallers. 
 Altres, segons demanda del projecte. 

Mínim 2 
mesos a 
partir del 
12 de juliol 

28 d’abril de 
2016 

Raúl Sáez  
Rodríguez 

20
16

 
A

S
F

-1

 
Enfortiment 
organitzativa de 
la contrapart 
ASAFRO  
 

Agermanam
ent sense 
fronteres 
 

ASAFRO  
(Agermanam
ent sans 
frontières 
Cameroun) 

Yaoundé  i 
departament 
de Nyong-
et-Kelle 
(Regió 
Centre) 

 

Camerun 

 
1 persona 
d’Organització i 
Direcció 
d’Empreses i/o 
Enginyer 
d’Organització 
amb sensibilitat 
per al Sector 
Social. 
Imprescindible: 
Idioma francès 
parlat nivell alt i 
escrit 
correctament. 
 

 
Anàlisis, diagnosis del model organitzatiu 
de la contrapart al Camerun (ASAFRO), i 
propostes amb especial atenció a 
l’encaix amb AGERMANAMENT SENSE 
FRONTERES, que és la ONG al NORD. 
Detectar sinèrgies entre les dues 
organitzacions i amb els altres operadors 
de la cooperació. 
Estandarditzar models d’intercanvi 
d’informació, dels fluxos econòmics, de 
les relacions institucionals (ajuntaments, 
govern,).  
Estudi de la millora de tot el procés dels 
projectes de cooperació en totes les 
seves fases: Detectar necessitat, 
definició del projecte, recerca de 
finançament, execució, seguiment, 
avaluació, informe final i justificació. 
 

Mínim 1 
mes, 
màxim 2 
Setembre -  
octubre 
2016  
(flexible) 
 

28 d’abril de 
2016 Deserta 
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Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. 

Sud 
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds

Persona 
seleccionada i 
observacions 

20
16

 
U

FM
-1 Intercanvi 

d’experiències 
educatives 

Una Finestra 
al Món 

RASD - 
Delegació 
d’educació 
de Smara 

Campame
nt de 
Refugiats 
sahrauís 
de Smara. 
Tindouf. 
Algèria     

Tindouf. 
Algèria     

2 persones de 
l’àmbit de la 
comunicació 
audiovisual 
(darrers cursos) 

Crear un material de denúncia i de 
sensibilització vers la causa sahrauí, la 
lluita d’un poble. Mostrar com viuen els 
refugiats als Campament de refugiats 
sahrauís a partir del projecte educatiu 
que té UFM amb les escoles de primària 
del campament de Smara 

10 – 15 
dies al 
desembre 

28 d’abril de 
2016 

Blanca del Cacho 
Estil·les 
Marina Figueres  
Giral  

 


