Recolzament a la ràdio comunitària de
Maixaquene

CONTEXT DE LA DEMANDA
El barri de Maxaquene A es troba situat al primer anell dels barris informals de la ciutat de Maputo. Amb
una densitat de població molt elevada i greus deficiències en l’àmbit dels serveis urbans, una nova
problemàtica comença a ser latent al barri des dels darrers anys: la vulneració del Dret a la Vivenda com
a conseqüència del creixement de la ciutat i els processos especulatius. En aquest marc, Enginyeria Sense
Fronteres (ESF) ha estat els tres darrers anys treballant per enfortir el teixit social i el coneixement per
part de la comunitat dels seus drets i de com articular-se davant aquests processos. En aquest sentit hem
estat treballant amb la Plataforma d’Organitzacions del Barri de Maxaquene, que congrega les
organitzacions que treballen pel desenvolupament comunitari generant processos de treball conjunts, i
s'ha creat una ràdio gestionada i propietat de la comunitat amb l’objectiu que sigui un espai de defensa,
unió, comunicació, oci i educació, un espai de tothom i per a tothom.
Per altra banda, s’ha incidit també en pràctiques d’ordenament que permetin, des de dins, millorar les
condicions del barri. Hem treballat per la millora de la gestió dels residus al barri de la mà d'associacions
del territori.
Durant el 2017 es treballarà amb la consolidació del que s'ha construït durant els darrers 3 anys, tant pel
que fa a la vessant d'enfortiment del teixit social i la ràdio comunitària, com per la vessant del
tractament de residus i millora de les condicions del barri.

ACTIVITATS
La activitat principal que es preveu és;


Participar i recolzar tasques diàries de la Ràdio Comunitària de Maxaquene.



Donar suport en la producció de continguts, tant radiofònics com per a les xarxes socials.



Recolzar les tasques de l'equip a terreny.



Coordinar-se amb l'equip a terreny.



Fer seguiment amb l'equip a seu.

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà d'entre 3 i 5 mesos a partir de mes de setembre de 2017 (dates a acordar conjuntament).

PERFIL REQUERIT


Estudiants universitaris de diverses branques: ciències socials (Periodisme, Comunicació
Audiovisual...), enginyeries o altres. Altres estudis de màster o postgrau com: estudis africans,
cooperació i desenvolupament o similars.



Experiència o interès per la cooperació.



Personalitat extrovertida, responsable i de caràcter amable.



Capacitat per adaptar-se i desplaçar-se a terreny.



Assistir de forma regular a les reunions del grup d'ESF a Barcelona abans i després del
desplaçament a terreny.



Assistir a les formacions prèvies oferides per ESF (imprescindible).



Coneixement de la llengua portuguesa (recomanable però no imprescindible).

CONDICIONS
La persona voluntària es vincularà a la organització i al grup de Moçambic des del dia de la seva selecció.
Això implica participar en les reunions periòdiques que es realitzen i preparar les tasques amb antelació.
Això es farà en coordinació amb el/la tècnic/a expatriat/da a terreny.
ESF no disposa de casa d’acollida a Moçambic, pel que la persona haurà d’assumir els costos. ESF es
compromet a recolzar a la persona en la recerca de fons per a la seva estància, tot i que haurà de ser
iniciativa de la persona voluntària
Preferiblement es busquen persones amb interès en formar part de l’entitat un cop acabada la
intervenció al projecte.

Referencies de contacte
Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a organitzacio@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail
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