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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
11

-1
 

ES
F 

-1
 Enfortiment 

gestió pública 
ambiental 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres

1
 

Gobierno 
Autónomo 
Provincial de 
Zamora 

Zamora Equador 

1 persona 
Àmbit afí a la 
Química 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Suport a la unitat de gestió ambiental i 
ordenament territorial en zonificació 
d'àrees de desenvolupament d'estudis 
d'impacte ambiental i desenvolupament 
de mecanismes de mitigació de 
contaminació 
(Consultar informació més ampliada 
www.esf-cat.org) 
 

Mínim 2 
mesos.  
Inici: juliol 
2012 (apox) 

20 d’abril de 
2012   

20
12

-1
 

ES
F-

2 Enfortiment 
gestió pública 
ambiental 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense Fronteres 

Gobierno 
Autónomo 
Provincial de 
Orellana  
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Francisco de 
Orellana 

Puerto 
Francisco de 
Orellana 
(El Coca) 

Equador 

1 persona 
Àmbit afí a la 
Química 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Suport a la direcció de gestió ambiental 
per a l'elaboració i alimentació 
d'informació en una base de dades 
ambiental. Millora de mecanismes de 
recopilació d'informació i coordinació 
entre diferents autoritats ambientals 
(Consultar informació més ampliada 
www.esf-cat.org) 
 

Mínim 2 
mesos.  
Inici: juliol 
2012 (apox) 

20 d’abril de 
2012  

                                                 
1 Les places ofertes per l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres  (ESF-1/ESF-2/ESF-3) estan subjectes a les condicions que aquesta estableix. 

http://www.esf-cat.org/
http://www.esf-cat.org/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Colaborar/pcr_2012_grup_tarragona.pdf
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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
12

-1
 

ES
F-

3 Enfortiment 
gestió pública 
ambiental 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense Fronteres 

Red de 
Líderes 
Comunitarios 
Ángel 
Shingre 
(RLCAS) i 
Fundación 
Regional de 
Asesoría en 
Derechos 
Humanos 
(INREDH) 

Puerto 
Francisco de 
Orellana 
(El Coca) 

Equador 

1 persona 
Perfil Jurídic o 
Social 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Suport a l'equip legal del projecte en 
l'elaboració de denúncies i demandes a 
la província de Orellana. Promoure 
trobades entre líders amazònics 
ambientals afectats per l'activitat 
extractiva. Identificar casos 
paradigmàtics de defensa de drets 
ambientals per al seu patrocini legal i 
denúncia pública. 
(Consultar informació més ampliada 
www.esf-cat.org) 
 

Mínim 2 
mesos.  
Inici: juliol 
2012 (apox) 

20 d’abril de 
2012  

20
12

-1
 

M
ilp

a-
1 

Salut i  
Governabilitat Milpa 

Asociación 
para el 
Desarrollo 
rural de los 
promotores 
de salud 

Chacula Guatemala 

2 persones 
Ciències de la 
Salut 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Realització capacitacions sobre salut. 
Atenció clínica, medicina primària. 

2-3 mesos 
Inici: juny o 
juliol 

20 d’abril de 
2012 

 
 

20
12

-1
 

Su
ra

-1
 

Integració 
Social Sura La Restinga Iquitos Perú 

2 persones 
Àmbit de la 
Psicologia / 
Educació Social 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Recolzament puntual a l’intervenció 
familiar a infants i adolescents immersos 
en situacions de conflicte. 

 

2-3 mesos 
Inici: juny o 
juliol 

20 d’abril de 
2012  

http://www.esf-cat.org/
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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
12

-1
 

R
eu

s 
SC

-1
 

VII Trobada de 
formació i 
promoció de 
salut 2 

Reus Societat 
Civil 

Juntas de 
Buen 
Gobierno 

Chiapas Mèxic 

2 persones 
Àmbit de la 
Fisioteràpia  
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Realitzar i recollir materials de formació 
per impartir capacitacions de Fisioteràpia 
en entorns rurals aïllats i impartir-les en 
una trobada de promoció de salut a 
Chiapas. 

1 mes 
Octubre 

20 d’abril de 
2012 
 

 

20
12

-1
 

R
eu

s 
SC

-2
 

VII Trobada de 
formació i 
promoció de 
salut  

Reus Societat 
Civil 

Juntas de 
Buen 
Gobierno 

Chiapas Mèxic 

2 persones 
Àmbit de la 
Infermeria 
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Realitzar i recollir materials de formació 
per impartir capacitacions d’Infermeria 
en entorns rurals aïllats i impartir-les en 
una trobada de promoció de salut a 
Chiapas. 

1 mes 
Octubre 

 
20 d’abril de 
2012 

 

20
12

-1
 

R
eu

s 
SC

-3
 

VII Trobada de 
formació i 
promoció de 
salut 

Reus Societat 
Civil 

Juntas de 
Buen 
Gobierno 

Chiapas Mèxic 

2 persones 
Àmbit de la 
Nutrició  
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Realitzar i recollir materials de formació 
per impartir capacitacions de Nutrició en 
entorns rurals aïllats i impartir-les en una 
trobada de promoció de salut a Chiapas. 

1 mes 
Octubre 

 
20 d’abril de 
2012 

 
 

20
12

-1
 

R
eu

s 
SC

-4
 

VII Trobada de 
formació i 
promoció de 
salut 

Reus Societat 
Civil 

Juntas de 
Buen 
Gobierno 

Chiapas Mèxic 

5 persones  
Àmbit de la 
Medicina  
(PAS/PDI/ 
Estudiants últims 
2 cursos) 

Realitzar i recollir materials de formació 
per impartir capacitacions de Medicina 
en entorns rurals aïllats i impartir-les en 
una trobada de promoció de salut a 
Chiapas. 

1 mes 
Octubre 

 
20 d’abril de 
2012 
 

 

 
                                                 
2 Al fil d eles condicions que ja s’estableixen des del CCD_URVS: 
 

- La assistència obligatòria, participativa i amb interès a la formació que ofereix l’entitat per participar en el projecte. Essent, d’incompliment d’aquest, un motiu per 
excloure a la persona del projectes 

- Vincular-se a l’entitat i al grup abans, durant i després de l’execució del projecte i dur a terme totes les activitats que implica: formació, organització, difusió, memòries...  
 


