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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

 –
 2

02
0 

S
àh

ar
aB

P
 -1

  

Forma i forma’t 
als campaments 

de refugiats 
sahrauís 

Associació 
Baix 

Penedès 
amb el 
Sàhara 

RASD – 
Frente  

Polisario 

Campament 
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 2020 
(Del 3 al 13 
d’abril aprox) 
 
 

31 
d’octubre 
2019 

TANCADA 

20
19

 –
 2

02
0 

S
àh
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aB

P
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Forma i forma’t 
als campaments 

de refugiats 
sahrauís 

Associació 
Baix 

Penedès 
amb el 
Sàhara 

RASD – 
Frente  

Polisario 

Campament 
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 2020 
(Del 3 al 13 
d’abril aprox) 
 

31 
d’octubre 
2019 

TANCADA 

20
19

 –
 2

02
0 

 
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 

Departament 
de 

Gestió 
Ambiental del 

GAD de la 
Província 
d’Orellana 
(GADPO) 

Associació de 
Juntes d’Aigua 

La Belleza 
(AJAAPySLB) 

Províncies 
d’Orellana i 
Sucumbíos 
(Regió Nord 
Amazònica) 

Equador 

1 SOCIAL 
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. 
Dinamització de tallers. 
Cooperació Internacional. 

Genèriques: 
Elaboració de materials i logística 
per a tallers, participació i 
dinamització de tallers, tabulació i 
anàlisi de la informació de camp, i 
elaboració d'informes de les 
sortides de camp. 
Específiques: 
Elaboració de materials educatius 
per a entorns socioculturals 
diversos. 
Dinamització de tallers i del procés 
d’inclusió de col·lectius vulnerats 
(dones i infància). 
Dinamització de tallers per a titulars 
d’obligacions (institucions locals). 
Aixecament, tabulació i anàlisi 
d’informació social. 

2 mesos a 
partir de 
juliol 
de 2020 

19 de març 
de 
2020 

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

 –
 2

02
0 

 
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 

Departament 
de 

Gestió 
Ambiental del 

GAD de la 
Província 
d’Orellana 
(GADPO) 

Associació de 
Juntes d’Aigua 

La Belleza 
(AJAAPySLB) 

Províncies 
d’Orellana i 
Sucumbíos 
(Regió Nord 
Amazònica) 

Equador 

1 CIENTÍFICO - TÈCNIC 
Tractament i anàlisi 
d’aigües. 
Disseny de plans de 
monitoratge. 
Disseny hidràulic. 
Drets Humans i Dret 
Humà a l’aigua. 
Enfocament de gènere i 
Drets Humans. 
Dinamització de tallers. 
Cooperació Internacional. 

Genèriques: 
Elaboració de materials i logística 
per a tallers, participació i 
dinamització de tallers, tabulació i 
anàlisi de la informació de camp, i 
elaboració d'informes de les 
sortides de camp. 
Específiques: 
Revisió de normativa de qualitat 
d’aigua. 
Disseny de pla de monitoratge de 
qualitat d’aigua. 
Disseny de manuals d’operació i 
manteniment de sistemes d’aigua. 
Aixecament, tabulació i anàlisi 
d’informació tècnica. 

2 mesos a 
partir de 
juliol 
de 2020 

19 de març 
de 
2020 

OBERTA 

 


