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Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. Sud Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
18

 –
 2

01
9 

S
àh

ar
aB

P
 -1

  

Forma i forma’t 
als campaments 

de refugiats 
sahrauís 

Associació 
Baix 

Penedès 
amb el 
Sàhara 

RASD – 
Frente  

Polisario 

Campame
nt de 
refugiats 
sahrauís 
de Dakhla 
(Tindouf) 

Algèria 
6 Estudiants o alumni de 
grau, postgrau o màster 
d’infermeria. 

Intercanvi i transferència de 
coneixements amb els professionals 
del sector sahrauís. 
Preparació de les formacions de 
formadors que es duran a terme al 
Campament de refugiats sahrauís 
de Dajla. 
 

Setmana 
santa 2019 
(Del 13 al 21 
de abril 
aprox) 
 
 

25 de gener 
2019 TANCADA 

20
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 –
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01
9 

 
S

àh
ar
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P

 -2
 

Forma i forma’t 
als campaments 

de refugiats 
sahrauís 

Associació 
Baix 

Penedès 
amb el 
Sàhara 

RASD – 
Frente  

Polisario 

Campame
nt de 
refugiats 
sahrauís 
de Dakhla 
(Tindouf) 

Algèria 

6 Estudiants o alumni de 
grau, postgrau o màster 
de educació infantil o 
magisteri 

Intercanvi i transferència de 
coneixements amb els professionals 
del sector sahrauís. 
Preparació de les formacions de 
formadors que es duran a terme al 
Campament de refugiats sahrauís 
de Dajla. 
 

Setmana 
santa 2019 
 (Del 13 al 
21 de abril 
aprox) 
 

25 de gener 
de 2019 TANCADA 

20
18

 –
 2

01
9 

 
S

àh
ar

aB
P

 -3
 

Forma i forma’t 
als campaments 

de refugiats 
sahrauís 

Associació 
Baix 

Penedès 
amb el 
Sàhara 

RASD – 
Frente  

Polisario 

Campame
nt de 
refugiats 
sahrauís 
de Dakhla 
(Tindouf) 

Algèria 

2 Estudiants o alumni de: 
Grau d'enginyeria 
Informàtica. 
Grau d'enginyeria de 
sistemes i serveis de 
telecomunicació. 
Grau d'enginyeria 
electrònica industrial. 
Grau d'enginyeria 
mecànica. 
Grau d'enginyeria 
biomèdica 

Instal·lació d’un equip informàtic a 
l’aula d’informàtica de l’escola 
d’infermera de Dajla. També caldrà 
fer una formació específica a 
professionals sahrauís. 
L’alumnat conviurà amb famílies 
sahrauís i podran viure d’aprop com 
és la seva cultura i el seu dia a dia. 
Els participants hauran d’assistir a 
una formació prèvia de 12 hores 
sobre el context sociopolític i l’equip 
informàtic amb el que treballaran. 

Setmana 
santa 2019 
 (Del 13 al 
21 de abril 
aprox) 
 

8 de febrer 
de 2019 TANCADA 
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Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. Sud Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
18

 –
 2

01
9 

E
S

F 
- 1

 

Suport a 
l’empoderament 

de les 
comunitats i 

juntes d’aigua 
per a la presa 
de decisions 
inclusives al 
voltant de la 

gestió de l’aigua 
en un context de 
canvi climàtic a 

Orellana 
(Equador)    

Enginyeria 
Sense 

Fronteres 

Govern 
Autònom 

Descentralitzat 
Municipal de 

Francisco 
d'Orellana, a 
través de la 

Direcció 
d'Aigua 

Potable, i amb 
el GAD de la 

Província 
d’Orellana, a 
través de la 
Coordinació 
de Gestió 
Ambiental. 

Província 
d’Orellana 
a la Regió 
Amazònica 
 

Equador 

Especialitat Científica – 
Social: 
No es requereix formació 
ni experiència específica. 
No obstant, es valorarà la 
predisposició a seguir 
formant part de l’entitat 
un cop acabada l’estada 
a terreny i també podran 
ser valorats positivament 
els següents 
coneixements: 
Drets Humans i Dret 
Humà a l’aigua. 
Enfocament de gènere i 
Drets Humans. 
Processos d’educació 
formal i no formal en 
infància i dones. 
Anàlisis socioeconòmics i 
de necessitats bàsiques 
insatisfetes. 
Qualitat i tractament 
d'aigua per a consum 
humà. 
Dinamització de tallers. 

Genèriques: 
Elaboració de materials i logística 
per a tallers. 
Participació i dinamització de tallers. 
Tabulació i anàlisi de la informació 
de camp. 
Elaboració d'informes de les 
sortides de camp. 
Altres, segons demanda del 
projecte. 
Específiques: 
Aixecament d'informació 
socioeconòmica i ambiental de 
comunitats rurals; acompanyament 
en la implementació del pla d’acció 
per a la inclusió de col·lectius 
vulnerables (dones i infància); 
acompanyament en l’elaboració de 
materials audiovisuals d’incidència i 
sensibilització; avaluació dels 
comitès de monitoratge comunitari 
d’aigua. 

2 mesos a 
partir de 
juliol de 
2019 

10 d’abril de 
2019 OBERTA 
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Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. Sud Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
18

 –
 2

01
9 

E
S

F 
- 2

 

Suport a 
l’empoderament 

de les 
comunitats i 

juntes d’aigua 
per a la presa 
de decisions 
inclusives al 
voltant de la 

gestió de l’aigua 
en un context de 
canvi climàtic a 

Orellana 
(Equador)    

Enginyeria 
Sense 

Fronteres 

Govern 
Autònom 

Descentralitzat 
Municipal de 

Francisco 
d'Orellana, a 
través de la 

Direcció 
d'Aigua 

Potable, i amb 
el GAD de la 

Província 
d’Orellana, a 
través de la 
Coordinació 
de Gestió 
Ambiental. 

Província 
d’Orellana 
a la Regió 
Amazònica 

Equador 

Especialitat Tècnica: 
No es requereix formació 
ni experiència específica. 
No obstant, es valorarà la 
predisposició a seguir 
formant part de l’entitat 
un cop acabada l’estada 
a terreny i també podran 
ser valorats positivament 
els següents 
coneixements: 
Sistemes de Disseny. 
Assistit per Computador 
(CAD). 
Sistemes de simulació 
hidràulica (EPANET). 
Càlcul d’estructures i 
fonamentacions. 
Instal·lació i manteniment 
de sistemes de bombeig. 
Qualitat i tractament 
d'aigua per a consum 
humà. 
Dinamització de tallers. 

Genèriques: 
Elaboració de materials i logística 
per a tallers. 
Participació i dinamització de tallers. 
Tabulació i anàlisi de la informació 
de camp. 
Elaboració d'informes de les 
sortides de camp. 
Altres, segons demanda del 
projecte. 
Específiques: 
Aixecament d’informació tècnica pel 
disseny i/o revisió de sistemes 
d’aigua. Acompanyament en 
l’elaboració i/o revisió de càlculs 
hidràulics, càlculs estructurals, 
plànols, pressupostos i/o carpetes 
tècniques de projectes. 
Acompanyament en el replanteig i 
seguiment d’obres d’infraestructura 
d’aigua potable i sanejament. 
 

2 mesos a 
partir de 
juliol de 
2019 

10 d’abril de 
2019 OBERTA 

20
19

 
D

ia
nd

é 
– 

Àf
ric

a 
1 

Diandé – Àfrica 
Escolarització i 

Coopérative des 
Mamans de 
Ziguinchor 

Diandé 
Àfrica 

Barcelona 
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal  

3 Estudiants de 
Periodisme i/o 
Comunicació 
Audiovisual 

Realitzar continuació del 
documental, iniciat al 2018 i el seu 
posterior muntatge. Realització de 
tallers audiovisuals. 
Es valorarà experiència en 
cooperació internacional i nivell de 
francès. 

Juliol o 
Agost 
(Per 
determinar) 

10 d’abril 
de 2019 

OBERTA 
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Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. Sud Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
19

 
D

ia
nd

é 
– 

Àf
ric

a 
2 

Diandé – Àfrica 
Escolarització i 

Coopérative des 
Mamans de 
Ziguinchor 

Diandé 
Àfrica 

Barcelona 
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal 

1 Estudiant de 
d’Educació social o 
Treball Social 

Analitzar la viabilitat del Centre 
Cívic i elaborar la planificació anual 
d’activitats per al 2019-2020.  
Es valorarà experiència en 
cooperació internacional i nivell de 
francès. 

Juliol o 
Agost 
(Per 
determinar) 

10 d’abril 
de 2019 

OBERTA 

20
19

 
D

ia
nd

é 
– 

Àf
ric

a 
3 

Diandé – Àfrica 
Escolarització i 

Coopérative des 
Mamans de 
Ziguinchor 

Diandé 
Àfrica 

Barcelona 
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal 

1 Estudiant 
d’Arquitectura o 
Enginyeria 

Elaboració i planificació tècnica del 
projecte Eco-construccions, 
construir a partir de ampolles de 
plàstic i ciment.   
Es valorarà experiència en 
arquitectura sostenible, en 
cooperació internacional i nivell de 
francès. 
 

Juliol o 
Agost 
(Per 
determinar) 

10 d’abril 
de 2019 

OBERTA 

 


