REF: LlargaEstada2017Equa/Energia Gènere

Quadre Resum - Pràctiques Equador Energia Gènere
Activitat

Lloc

Identificació i
definició de
l’estratègia
per treballar
les
desigualtats
de gènere a
comunitats
aïllades de
l’Amazonia
equatoriana
en projectes
per facilitar
l’accés
a
l’energia.

Equador

Duració

Mínim
4
Província mesos.
de
Pastaza.

Descripció de la plaça

L’objectiu d’aquesta activitat és
integrar
una
persona
amb
coneixement en el tractament de
desigualtats de gènere al projecte
que treballarà per la sostenibilitat
de l’accés amb energia renovable
per comunitats aïllades de la
l’amazònia
d’Equador.
Les
tasques a realitzar serien fer una
bona identificació i dissenyar
finalment una estratègia per
abordar totes les activitats que es
duguin a terme en un futur amb
comunitats en els projectes d’ESF
en aquesta zona amb una
perspectiva de gènere.
Es treballarà principalment amb 3
comunitats
aïllades
de
la
nacionalitat sàpara, on es duran a
terme diferents tallers al voltant
de la gestió de les instal·lacions
fotovoltaiques que s’hi faran i, on
la voluntària treballarà per facilitar
la participació de les dones en
ells. Donarà recolzament en la
organització de continguts i
logística per las sortides de camp.
També podrà participar a altres
activitats dels projectes d’energia
d’ESF que li permetin obtenir més
informació sobre la realitat de
gènere en la societat equatoriana.

Formació
requerida

Coneixement
experiència
processos
d’enfortiment
col·lectius,
especialment
apoderament
les dones

i
en
de
d’
de

Es
valoraran
coneixements
en
Energies
Renovables
Cal tenir facilitat
a
l’hora
de
relacionar-se i
de treballar en
equip. Cal ser
capaç
de
conviure
en
ambients
culturals
molt
diferents
(comunitats
amazòniques
amb accés sols
possible
en
avioneta)

Amb la informació obtinguda en
les estades a comunitats, la
voluntària generarà un document
“Estratègia per pal·liar diferencies
de gènere a través dels projectes
d’energia de ESF a la Amazonia
d’Equador”

Ingeniería Sin Fronteras Cataluña C/ Murcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf.: (+34) 93 302 27 53
Fax.: (+34) 93 302 53 68

REF: LlargaEstada2017Equa/Energia Gènere
“Consolidació de l'Àrea d'energies renovables per la província amazònica de
Pastaza, Equador”
Context de la demanda
ESF fa més de 10 anys que treballa a l’Amazonia Equatoriana recolzant projectes
d’electrificació, entre altres activitats, durant el 2015 i 2016, ESF i la AER-EEASA
van desenvolupar estudis d’electrificació amb renovables de comunitats aïllades
que estan sent instal·lats en aquest 2017. ESF ha decidit ja en aquest mateix any
començar a treballar per la sostenibilitat d’aquest projectes, facilitant l’autogestió a
les comunitats i la creació de documentació que faciliti la relació de les comunitats
amb les institucions competents.
Es treballarà amb comunitats de la nacionalitat Sàpara, com ho són, Conambo
Suraka i Santa rosa. Pel treball amb aquestes comunitats es va contactar amb la
Nacionalidad Sápara de Ecuador (NASE), que és la organització de segon nivell
que representa aquesta nacionalitat indígena. La NASE disposa de dirigents en
diferents àmbits i una d’elles és la Dirigente de Mujeres.

Es van realitzar dues reunions amb aquesta dirigent on es va explicar com en el
passat, amb recolzament de la UNESCO, havien desenvolupat tallers al voltant
dels drets de les dones i pel seu apoderament. La dirigent va mostrar una alta
sensibilitat amb els problemes que afecten a les dones i va definir varies de les
problemàtiques que ja tenia identificades: falta d’espais on les dones compateixin
experiències a les mateixes comunitats, poca formació i acompanyament, poques
oportunitats per la participació, por a la participació en públic, etc. Aquesta dirigent
va demanar a ESF la possibilitat de ser acompanyada per tal de treballar aquestes
problemàtiques.
Aquest plantejament va seduir la nostra organització, que veiem en aquesta una
molt bona oportunitat per fer que les dones participin de forma molt més activa als
tallers que es faran a les comunitats, alhora que ens permetrà una perspectiva
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equitativa per realitzar la identificació de problemàtiques de gènere i les propostes
d’accions a les comunitat per pal·liar-les a futur.
Així doncs, es pretén integrar a l’equip del projecte una persona (la NASE mateix
va demanar que fos una dona per facilitar la integració) amb un perfil coneixedor
en gènere que pugui donar recolzament a la Dirigente de Mujeres per treballar a
les comunitat on s’impartiran formacions per facilitar finalment la participació de
les dones en els tallers que s’hi duran a terme.
La Dirigente va proposar una estratègia en la que la nostra tècnica i ella mateixa
anirien uns dies abans a les comunitats a fer uns petits tallers amb el grup de
dones, explicant els continguts dels futurs tallers, enfortint la seva capacitat
d’exposició en públic, i fent d’altres activitats que podria proposar la nostra tècnica
per facilitar la seva posterior participació als tallers per persones tècniques
comunitàries. Als mateixos tallers hi participarà també la Dirigente, on farà de
facilitadora conjuntament amb l’equip d’ESF.
Activitats


Disseny, preparació de continguts i execució d’activitats prèvies a
comunitats per facilitar la participació de dones a tallers.



Recolzament per la revisió de continguts pels tallers i per l’execució
logística dels desplaçaments a les comunitats.



Realització del document proposta “Estratègia per pal·liar diferencies de
gènere a través dels projectes d’energia de ESF a la Amazònia
equatoriana”

Dedicació temporal
L’estància serà mínim de 4 mesos a partir del setembre del 2017 (data d’inici
negociable)
El treball d’oficina es desenvoluparà principalment des de les oficines d’ESF a la
ciutat del Puyo (Pastaza). Les sortides a comunitats podran durar fins a 10 dies.
Perfil
La persona seleccionada, a més de disposar d’aptituds formatives adequades, ha
de tenir la capacitat d’adaptació a entorns culturals i socials molt diferents. A més
s’ha d’adaptar bé en equips de treball canviants.
Condicions
La persona seleccionada haurà de participar com a mínim a una reunió/taller amb
el grup de Girona d’Enginyeria Sense Fronteres, a la ciutat de Girona. Aquest grup
fa seguiment del projecte a Equador. El grup i la voluntària pactaran quin serà el
feedback de informació, i que constarà al menys de la redacció d’un informe
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mensual i un final sobre el desenvolupament de les activitats per part de la
voluntària.
A Equador, les tres comunitats on es treballarà principalment es troben en una de
les zones més aïllades de l’Amazonia. L’accés sols es possible amb petites
avionetes i a la comunitat no hi ha accés a aigua potable, sanitaris, ni energia. La
comunicació sols és possible amb radio HF. Per les estades en aquestes
comunitats el projecte es farà càrrec de tot el necessari, equip de camp, transport i
alimentació bàsica.
El projecte també es podrà fer càrrec del vol internacional Catalunya - Equador, de
l'assegurança de viatge, de l’allotjament a la ciutat del Puyo i d’una part de les
despeses de manutenció durant l’estada. Serà indispensable la firma d’un conveni
amb l’associació i del compliment del protocol de seguretat establert per ESF.
Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a
organitzacio@esf-cat.org abans del dia 20/09/2017 Indicant la referència a
l'assumpte del mail REF: LlargaEstada2017Equa/Energia Gènere. Incorporació
immediata negociable.
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