PROGRAMA DE CONEIXAMENT DE LA REALITAT
PERÚ
“Teixint xarxes d’emprenedories socials i solidàries amb dones urbanes i rurals”
CONTEXT DE LA DEMANDA
El Departament de Cajamarca és el quart departament més poblat del país i es troba dins del grup de
departaments amb nivells de pobresa més elevat de Perú, amb un índex de pobresa entre el 44,7% i el
51,7%, i d’extrema pobresa, entre el 16,6% i el 23,9%. Les dues principals activitats econòmiques de la regió
son les activitats agropecuàries (12%) i la mineria (24%), encara que la segona només ocupa un 1,47% de la
població treballadora, demostrant que es tracta d’una activitat intensiva en capital però no en ocupació. A
més, a Cajamarca es pot apreciar una forta desigualtat de gènere, així com alts índex de mares
adolescents, solteres i abandonades, pobres i analfabetes, patint discriminació en l’àmbit polític i social.
En aquest context, Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i GRUFIDES han estat treballant conjuntament des del
2009 per la defensa dels Drets Humans a la regió en un context de vulneració de drets derivada de la
mineria, i per promoure i estimular una economia social solidària basada en el cooperativisme, buscant
ampliar les opcions de dones de viure una vida digne.
El projecte “Teixint xarxes d’emprenedories socials i solidàries amb dones urbanes i rurals del
Departament de Cajamarca”, té l’objectiu de millorar la generació d’ingressos i recursos econòmics pròpies
de les dones en situació de vulnerabilitat econòmica y social del Departament de Cajamarca, promovent
l’emprenedoria econòmica, mitjançant negocis cooperatius i/o associatius de productes agroecològics de
qualitat.
Aquest projecte planteja la incorporació d’innovació tecnològica a la cadena productiva de les plantes
medicinals, de la qual s’ha realitzat una investigació etnobotànica i bioprospecció a plantes medicinals
amb potencial promissori per a la medicina i la nutrició, basant-se amb els coneixements tradicionals de
les comunitats.
S’ha formalitzat una organització de dones, “Las Defensoras de la Vida y la Pachamama”, per a la
transformació i comercialització de productes agropecuaris de qualitat i amb valor afegit, i s’ha avançat en
la segona fase de l’emprenedoria, incubació i postincubació, on es consolida el pla de negocis i es brinda
l’assessorament en gestió comercial, administrativa i legal per a la implementació efectiva dels negocis
identificats a la primera fase.
ACTIVITATS
PLAÇA
NUM 1

CATEGORIA

TASQUES

- Realització d’estudi de seguiment i avaluació de la
tecnologia instal·lada: destil·lador d’olis essencials;
que inclogui recomanacions pels seu ús i rèplica.
- Acompanyament i seguiment a les dones
emprenedores en l’elaboració de productes de
cosmètica natural i herbolària ecològica, en base a
plantes medicinals promissòries identificades.
- Donar suport en la comunicació del projecte.
- Realitzar seguiment al context i problemàtica local i
informar al Grup.

TECNOLOGIES
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PLAÇA
NUM 2

CATEGORIA
ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA

TASQUES

- Suport en les activitats de seguiment, capacitació i
organització de les dones emprenedores del projecte
en gestión empresarial, marketing, comercio.
- Donar suport en la comunicació del projecte.
- Realitzar seguiment al context i problemàtica local i
informar al Grup

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà de 3 mesos a partir del mes de maig-juny del 2020 (dates a acordar conjuntament).
PERFIL REQUERIT
-

Experiència o interès per la cooperació.
Personalitat oberta, responsable i de caràcter amable.
Capacitat d’adaptar-se i desplaçar-se a terreny.
Assistir a les formacions prèvies ofertes per ESF (imprescindible).
Assistir de forma regular a les reunions del grup d'ESF a Barcelona abans i després del
desplaçament a terreny (imprescindible).
PLAÇA

CATEGORIA

CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA
POSITIVA

NUM 1

TECNOLOGIES

Formació i/o experiència en un dels següents
àmbits: agroalimentació, química, enginyeria o
similar

NUM 2

ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA

Formació i/o experiència en un dels següents
àmbits: economia social i solidària,
empresarials,
màrqueting,
comerç
internacional o similars

REFERÈNCIES 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:
REF: PCR2020/Peru/Tecnologia
REF: PCR2020/Peru/ESS
Data límit: 13 de març de 2020
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