
                                                                                                                               “Col·labora en un projecte de Cooperació Internacional” 
 Relació de voluntaris pel curs 2016 - 2017 

            Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” 
 

R
ef

 

Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. 

Sud 
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
17

 
V

xR
-1

Impuls 
comunicatiu del 
projecte per 
oferir pisos als 
refugiats 
(Tessalònica) 

Voluntaris 
pels 
Refugiats 

Praxis  Tessalònica Grècia 

2 persones de 
l’àmbit del 
periodisme 
(estudiants últims 
2 cursos/ 
PAS/PDI) 

Cobriment informatiu multimèdia de les 
activitats que dugui a terme l’associació 
Voluntaris pels Refugiats, així com d’altres 
que tinguin a veure amb la mateixa 
temàtica. 

 
 
 
Del 22 al 
29 de 
maig. 
(aprox.) 
 
 
 
 
 

6 de març de 
2017 RESOLTA 

20
17

 
V

xR
-2

Impuls 
comunicatiu del 
projecte per 
oferir pisos als 
refugiats 
(Tessalònica) 

Voluntaris 
pels 
Refugiats 

Praxis  Tessalònica Grècia 

2 persones de 
l’àmbit de la 
comunicació 
audiovisual 
(estudiants últims 
2 cursos/ 
PAS/PDI) 

Preparació del guió i gravació d’un 
documental sobre les històries dels 
refugiats que es veuen beneficiats pel 
projecte d’oferir pisos a Tessalònica. 

Del 22 al 
29 de 
maig. 
(aprox.) 
 

6 de març de 
2017 RESOLTA 

20
17

 
V

xR
-3

Impuls 
comunicatiu del 
projecte per 
oferir pisos als 
refugiats 
(Tessalònica) 

Voluntaris 
pels 
Refugiats 

Praxis  Tessalònica Grècia 

1 persona de 
màrqueting i 
relacions 
públiques 
(estudiants últims 
2 cursos/ 
PAS/PDI) 

Promoció de les informacions realitzades i 
el documental a través de els xarxes 
socials i de la pàgina web de l’ONG 

Del 22 al 
29 de 
maig. 
(aprox.) 
 

6 de març de 
2017 RESOLTA 

20
17

 
V

xR
-4

Impuls 
comunicatiu del 
projecte per 
oferir pisos als 
refugiats 
(Tessalònica) 

Voluntaris 
pels 
Refugiats 

Praxis  Tessalònica Grècia 

1 persona de 
traducció 
(estudiants últims 
2 cursos/ 
PAS/PDI) 

Traducció de l’àrab o l’anglès al català per 
tal de poder realitzar les entrevistes in situ i 
els subtítols del documental. 

Del 22 al 
29 de 
maig. 
(aprox.) 
 

6 de març de 
2017 RESOLTA 
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 Relació de voluntaris pel curs 2016 - 2017 

            Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” 
 

R
ef

 

Projecte 
ONGD/ 
Assoc. 
Nord 

ONGD/ 
Assoc. 

Sud 
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període 

Termini 
lliurament 
sol·licituds 

Estat 

20
17

 
E

S
F-

1

Promoción de la 
Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural de 
Orellana 
(Ecuador)  

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 
(ESF)  

Juntes 
d’Aigua de la 
parròquia de 
La Belleza 

El Coca, 
Francisco de 
Orellana 

Equador 

Coneixement i 
experiència en 
activitats entorn 
els Drets Humans, 
activitats entorn a 
desigualtat de 
Gènere, 
aixecament 
d’informació, 
dinamització de 
tallers. 

Elaboració de models d’aixecament 
d’informació i aixecament d’informació de 
comunitats rurals. Tallers i entrevistes 
focals amb grups reduïts. Investigació 
social i antropològica. Tallers amb 
comunitats i grups focals. 

Mínim 2 
mesos a 
partir de 
juliol) 

26 d’abril  

20
17

 
E

S
F-

2

Promoción de la 
Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural de 
Orellana 
(Ecuador) 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 
(ESF) 

Governs 
Autònoms 
Descentralitz
ats Municipal 
de Francisco 
d'Orellana 
(GADMFO) i 
de la 
Província 
d'Orellana 
(GADPO) 

El Coca, 
Francisco de 
Orellana 

Equador 

Coneixement i 
experiència en 
elaboració de 
models 
d’aixecament 
d’informació 
georreferenciada, 
anàlisi 
d’informació 
socioeconòmica, 
dinamització de 
tallers. 

Elaboració de models d’aixecament 
d'informació. Tabulació i anàlisi 
d’informació social, econòmica i científica. 
Representació gràfica d’informació 
georeferenciada. Tallers amb comunitats i 
grups focals. 

Mínim 2 
mesos a 
partir de 
juliol) 

26 d’abril  

20
17

 
E

S
F-

3

Promoción de la 
Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural de 
Orellana 
(Ecuador) 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 
(ESF) 

Governs 
Autònoms 
Descentralitz
ats Municipal 
de Francisco 
d'Orellana 
(GADMFO) i 
de la 
Província 
d'Orellana 
(GADPO) 

El Coca, 
Francisco de 
Orellana 

Equador 

Coneixement i 
experiència en la 
presa i 
manipulació de 
mostres d’aigua i 
de sòls, 
interpretació de 
resultats de 
laboratori, 
monitoratges amb 
indicadors 
biològics,  
dinamització de 
tallers. 

Anàlisi i interpretació de resultats de 
laboratori d’anàlisi d’aigua i de sòls. 
Participació en monitoratges biològics 
d’aigua a través de macroinvertebrats 
bentònics aquàtics. Tallers amb comunitats 
i grups focals. 

Mínim 2 
mesos a 
partir de 
juliol) 

26 d’abril  

 


