MEMÒRIA DEL CURS 2019-2020
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ
Universitat de Lleida

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ
DEC-UdL

La Unitat de Desenvolupament i Cooperació s’estructura en tres àrees
diferenciades: cooperació, sensibilització i formació. Vegem ara de forma
resumida quines han estat les activitats més destacades de cada área d’aquest
curs 2019/20 on moltes de les activitats s’han vist afectades per la situación de
pandèmia a partir del 13 de març de 2020 on totes es van haver de virtualitzar.
ÀREA DE COOPERACIÓ

Accions vinculades amb la cooperació per al desenvolupament mitjançant ajuts
a projectes cooperació internacional, a mobilitats solidàries i a recerques sobre
el quart món. Aquestes accions són dutes a terme per membres de la comunitat
universitària (PDI, PAS i alumnat) i s’adrecen als països en situació més
desafavorida segons la llista de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) del
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Poden comptar
amb un finançament gràcies al 0’7% dels ingressos per matrícules i a l’aportació
del PDI i el PAS adherit a la campanya “Dóna el teu 0,7%.


Convocatòries d’Ajuts a Projectes de cooperació, mobilitat i quart

món.


Ajuts a Projectes de Cooperació al desenvolupament: projectes

impulsats en col·laboració amb institucions o col·lectius dels països objectiu. Es
prioritzen els que apunten la transferència de coneixements i l’enfortiment dels
sistemes universitaris, el sector primari i les infraestructures. Aquest 2019-20
s’han seleccionat 11 projectes que hauran, a posteriori, de repercutir en la pròpia
UdL mitjançant una transmissió de l’experiència i dels coneixements adquirits.

Com a conseqüència de la situació sobrevinguda a causa de la COVID19, es va
demanar a les persones que s'havien presentat a la modalitat de projectes de
cooperació de la convocatòria, que reorientessin els seus projectes, amb les
respectives contraparts, a pal·liar els efectes de la pandèmia. Per això tot i que
en un inici els projectes es dedicaven a accions de cooperació de continuïtat, es
van canviar els objectius de la majoria dels projectes. La relació dels projectes
inicials que es van presentar i les respectives reorientacions es mostra en la
següent taula:

TAULA AJUTS COOPERACIÓ 2020 – SITUACIÓ EMERGÈNCIA COVID19
Aprovades per la Comissió de Cooperació Internacional del 3 de juny de 2020
i Consell de Govern 18 de juny de 2020
TÍTOL DEL PROJECTE
INCIAL

REORIENTACIÓ PER
LLUITAR
CONTRA COVID 19

PERSONA
SOL·LICITANT

PAÍS
EXECUCIÓ

IMPORT
SOL·LICITAT
PROJECTE
INCIAL

IMPORT
CONCEDIT
EMERGÈNCIA
COVID 19

18.400 €

2.600 €

9.088 €

900 €

Compra de kits de Montserrat Noria ALGÈRIA
mascaretes
i Jové
Campaments
guants
i PDI FEPTS
població
medicaments
refugiada
Tindouf

8.800 €

5.063 €

Electrificació fotovoltàica
de l’escola secundària de
Bandiko

Materials de
protecció bàsics
per atenció
professionals de
la salut

8.092 €

3.000 €

UTN Txad: Creació d'una
unitat de nutrició en el
Cômplexe
Hospitalair
Universitaire
Bon
Samaritain: influència de
l'educació alimentària i la
qualitat de la PNE en el
creixement infantil

Compra
Blanca Salinas- TXAD
d’ingredients per Roca
N'Djamena
continuar fent PNE PDI Infermeria
i
material
per
millorar
les
mesures
higièniques

8.000 €

4.000 €

CAMERÚN
Yaoundé

5.280 €

2.500 €

COLÒMBIA
Tolima

8.200 €

3.000 €

La vivienda earthbag
como
refugio
de
emergència después de la
catàstrofe humanitaria

Compra
mobiliari
atenció
hospitalària

de Íngrid Martorell
per Ariadna Carrobé
PDI EPS

Projecte Valdar Roque
Sopa. Experiències
agroeològiques en els
assentaments de reforma
agrària Milton Santos i
Cristina Alves.

Compra de menjar José Ramon
pel bestiar i
Olarieta
acondicionament
PDI ETSEA
de terres

TAUN
SÀHARA.
Contribució a la millora del
sistema
educatiu
als
campaments sahrauís de
Tindouf

BURKINA
FASO
Ouagadougou
BRASIL
Regió
Nordoest de
Paraná i
Amazònia
maranhense

J.Ignasi Rosell
PDI EPS

de Núria Llevot
El diàleg intercultural per Compra
material
de PDI FEPTS
mitjà de l’art africà
deseinfecció i de
protecció
Déborah Presta
PDI DEC

MALI
Bandiko

Aproderament de petits i
mitjans cultivadors de
cacau en el marc del
postconflicte

Formació:
Comprendre i
mitigar l’impacte
del COVID
19 als petits
agricultors del
Cañón del
Combeina

Viver
universitari
a
Rwanda. Empoderament
de les nenes i les dones a
ICK

Assistència
de Albert
Roca RUANDA
noies estudiants Àlvarez
Kabgayi
vulnerables a ICK PDI Lletres
per obtenir beques
completes en cas
els centres puguin
obrir

8.404 €

3.044 €

Sahara Fisio

RENÚNCIA
Carme Campoy
(té un romanent de PDI Infermeria
l’any anterior)

ALGÈRIA
Campaments
població
refugiada
Tindouf

2.500 €

RENÚNCIA

Creació i implementació
d’una Xarxa de Suport
Instrumental per evitar
l’abandonament escolar
prematur d’estudiants
d’Educació Secundària en
contextos vulnerables de
Catalunya i Xile.

Creació xarxa de
Blanca Patricia
suport al PDI de
Silva
les Facultats
PDI FEPTS
Educació per
identificar i
analitzar les
transformacions i
canvis
metodològics com
a conseqüència
del COVID
19

BOLIVIA
XILE
Tarapacá i
Atacama

5.500 €

3.000 €

Projecte en Salut
Maternal (TUSAA-Tenim
un Somni a l'Àfrica)

Compra de
material de
deseinfecció i de
protecció i de
medicaments

TOTAL

2,5
2
1,5
1
0,5
0

PAÏSOS
SECTORS
2 DE TREBALL
1

1

1 Salut 1 Infraestruc
1 1 1

12%
Formació
17%
Ramaderia
6%

1

tures
12%

CoVid19
53%

Emilio Maestre
Mir
PDI Medicina

4.010 €

3.000 €

86.274 €

30.107 €

RUANDA
Huye, Gisgara
i Nyanza

ZONES GEOGRÀFIQUES
Campame
nts
persones
refugiades
Amèrica
del Sud

PER GÈNERE
Àfrica
Sudsahari
ana

Dones
67%

- Ajuts a Projectes de mobilitat curricular i solidària: Aquest 2019-20 es van
presentar 40 sol·licituds en total, 8 a la modalitat curricular i 32 a la solidària però
aquesta es va haver de cancel·lar degut a que no es podia preveure un escenari
que garantís la seguretat suficient per poder-les dur a terme ja que la gran
majoria de mobilitats a més de 10 països diferents estaven previstes per l’estiu
de 2020.
- Ajuts a Projectes de recerca sobre el quart món: Durant aquest any s’està
acabant l’estudi que es va començar a finançar l’any anterior sobre “El futur dels
fills i filles menors d'edat de les famílies en situació de cronicitat als serveis bàsics
d'atenció social al municipi de Lleida”, a càrrec d’un equip de del Departament
de Geografia i Sociologia, però la present edició també s’ha hagut de suspendre
donat que tampoc no es podia garantir una situació idònia per a l’inici d’una nova
recerca i per això es va decidir reorientar-la i destinar els diners a la lluita contra
la COVID19. Atenent al fet que l’EPS va dedicar molts esforços a la lluita amb la
impressió de pantalles protectores, mascaretes,...es va decidir donar suport a
aquesta iniciativa comprant una impressora 3D que va permetre fer més de 2.400

Homes
33%

mascaretes i adoptant el compromís que un cop superada la crisi hauria de
quedar per dos grup de recerca, punters de la UdL, perquè l’alumnat hi pugui fer
pràctiques.
Relació d’entitats a les que es va repartir el material realitzat: Hospitals
universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria; Centres d’Atenció Primària de tota
la província (Lleida, Àger, Alpicat, Balaguer, Tàrrega…), centres d’Acollida de
Raimat, Aspamis (Alcoletge), Aspros (Lleida), Ilersis (Lleida), centres mèdics
com els de La Sentiu o Mentalia (Lleida), residències de gent gran com
L’Anunciata (Juneda), Bellpuig, Bon Lloc (Lleida), Bona Estada (Almenar), Can
Jaques (Mollerussa), Caser (Lleida i Oliana), Comtes d’Urgell (Balaguer), GSS
Lleida Balàfia-1, Hestia (Balaguer), Joviar (Lleida), La Nostra Llar Sant Jaume
(Lleida), Santa Anna (Castell del Remei), Esplai (Alpicat), Mirador del Segrià
(Rosselló), Sagrat Cor (Benavent de Segrià), Sant Josep (Malpartit), Senior
(Bellvís), Verge de Montserrat (Lleida), residències: AREMI, Virgen de
Monserratat, Residencia Pinyana, Sant Guardià, La Fuliola, Mentalia Lleida,
Residencia de la Pobla de Segur, Annunciata, Verge Aguilar (Os de Balaguer),
Castrillón, ASPID, CRAE Enric Llaberia, Ajuntament de Lleida, AcudamMollerussa, entitats vinculades a Allem, farmàcies Garrós, Mestre Gorne,
empreses com “Comodidat al malalt”, “Lleida Asistencial”, Guàrdia Urbana de
Lleida, Col·lectiu de llevadores de Lleida i Banc de Sang i Teixits de Lleida.
TOTAL AJUTS ATORGATS CONVOCATÒRIA 2020
Aprovats per la Comissió de Cooperació Internacional del 3 de juny de 2020
i Consell de Govern 18 de juny de 2020
PROJECTES
COOPERACIÓ

11 PROPOSTES

PROJECTES MOBILITAT

CONVOCATÒRIA SUSPESA

0€

PROJECTES QUART MÓN

CONVOCATÒRIA SUSPESA

0€

APORTACIÓ UdL LLUITA
COVID19

COMPRA IMPRESORA 3D
PER MATERIAL EPIS

APORTACIÓ UdL LLUITA
COVID19

COMPRA BOBINES I
MATERIAL

TOTAL
TOTAL DISPONIBILITAT AJUTS (SEGONS 0’7 UdL)
RESTA- DISPONIBLE PER UdL PER FER FRONT A LA
PANDÈMIA O ACUMULAR PER ANY VINENT

30.107 €

2.994,75€
610,61€
33.712,36€
72.500 €
38.787,64 €

 Assessorament als projectes Erasmus + Accions clau 2 i 3
Des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació, la Universitat de Lleida
proporciona al personal docent i investigador l’assistència tècnica i administrativa
en la gestió dels projectes KA2 i KA3. Des de Desenvolupament i Cooperació,
es fa gestió administrativa del projecte “2018-1-ES01-KA201-050269 “Famílias y
escuelas. La implicación de las familias extranjeras en la escuela” on la UdL es
la institució coordinadora del projecte. També es proporciona l’assistència
administrativa a 9 projectes més on la UdL és una entitat sòcia dels projectes.
Així mateix en la tipologia dels projectes, la majoria dels projectes s’emmarquen
en la modalitat d’Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació
i la joventut (Accions 201 a 204) amb els projectes: TAEC, Women in Power,
GEFA/GIFT, Skills 4 smart TCLF, i l’ SPICEY,

i el nou projecte guanyat

INSTrUCT.
També durant el curs 2018/2019 s’ha justificat el projecte KA204 “Building
bridges: promotional social inclusion and wellbeing for the families of children
with special needs (PSI-WELL)”
Finalment, des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació es fa l’assistència
tècnica i administrativa del projecte “Supporting Practices for Inclusive Schooling
- Education for the Youth (SPISEY)” emmarcat en la Acció Clau 3 de suport a la
reforma de polítiques en la modalitat d’ Inclusió social i valors comuns que va
començar el 31 de desembre de 2018 i s’allargà fins 31 de desembre de 2021.



Programa UdL Refugi

La UdL manté la voluntat de continuar essent una institució acollidora de
persones refugiades. Amb aquesta finalitat ha continuat la seva participació en
el programa d’acollida que permet reprendre els estudis a Catalunya a persones

refugiades ubicades al Líban. En aquest marc , la unitat de Desenvolupament i
Cooperació s’ha encarregat de les gestions dels successius convenis de
col·laboració signats amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, entre
elles la justificació tècnica i econòmica de les dues primeres anualitats. A banda
també s’ha encarregat de la gestió de la documentació relativa a l’estada legal
per motius relacionat amb els estudis d’aquestes persones. Per donar seguiment
a l’esmentat conveni, també ha participat en la Comitè d’Acollida de persones
refugiades de la Generalitat de Catalunya.
Una segona línia de treball iniciada en el marc del programa UdL-Refugi ha estat
l’acord de col·laboració amb Institute of International Education’s Scholar Rescue
Fund® (IIE-SRF). Es tracta de l’ l’únic programa global que organitza i finança
beques per a persones acadèmiques amenaçades i desplaçades en
col·laboracions amb institucions d’educació superior a tot el món.


Programa Mujeres por África: La UdL ha continuat aquest curs amb el

segon curs de la beca que ja va iniciar l’any anterior a l’estudiant procedent de
Namíbia que cursa el Màster d’Enginyeria Informàtica i a més a més ha pogut
oferir una nova beca a una estudiant egípcia per estudiar el Màster de
Biomedicina. La situació sobrevinguda per la COVID19 ha causat la interrupció
de l’estada d’una de les dues estudiants que s’espera pugui reprendre els estudis
un cop la situació sigui favorable, Per aquest motiu no es va creure prudent
acceptar cap més beca pel proper curs 2020/2021 i acabar amb garanties les
que actualment estan en curs.
La Fundació va posar en marxa ara ja fa uns anys el programa de beques Learn
Africa per tal que estudiantes i investigadores africanes poguessin venir a
universitats de l’estat espanyol a ampliar els seus coneixements amb l’acord que
un cop acabats els estudis poguessin tornar als seus països d’origen en benefici
de les seves comunitats contribuint a l’avenç de les societats africanes.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
Exposicions, xerrades, cinefòrums, cicle de cinema, jornades i voluntariat
gestionat a través de la UdL.


Exposicions

- “Una mirada a la cara oculta del món. El conflicte sahrauí”, de l’associació
Lleida pels Refugiats. Del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019, al vestíbul de
la planta -1 de l’Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, del
Campus de Cappont.
- “Ossouye”, de l’associació Veïns del Món. Del 13 al 30 de gener de 2020 al
vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, del Campus de Cappont.


Cinefòrums

- “La doctrina del shock”, Organitza: Batzac-Joventuts llibertàries. 6 de
novembre de 2019.
- “Kurdistan, la revolució de les dones”, amb la ponència d’Özgür Günes
Öztürk. Organitza: Ponent amb Kurdistan, i Desenvolupament i Cooperació.
Col·labora: Coordinadora d’ONGD i aMS. 13 de novembre de 2019.
- “La Vall del Francolí. L’alè del camp”, de Produccions Saurines. Organitza:
Ateneu Cooperatiu La Baula i CGT de Lleida. 6 de febrer de 2020.


Xerrades

- “Colze a colze contra el feixisme per la llibertat d’Öclan”: presentació de
la marxa internacionalista, a càrrec de participants d’anys anteriors.
Organitza: Ponent amb Kurdistan. 4 de febrer de 2020.
- “Vols viatjar al sud en clau de solidaritat?”, a càrrec d’Alkaria, Setem, Servei
Civil Internacional, l’Associació Catalana per la Pau i Kuskaya Barcelona. 27 de
febrer de 2020.


Cicle de Cinema

- 16è Cicle de Cinema i Drets Humans, del 5 al 21 de novembre de 2019
El Cicle de Cinema i Drets Humans està composat de sis documentals amb les
seves respectives ponències relacionades amb els Drets Humans. Entre altres:
“Gràcies Patró” de François Ruffin, “Lesbofòbia: un documental i deu respostes”
d’Inés Tarradellas amb Creación Positiva, “Grietas” de Xuban Instxausti.

Organitza: Desenvolupament i Cooperació, Cultura, Centre Dolors Piera.
Col·labora: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Amnistia Internacional i
CCOO. Participa: CGT Lleida, Creación Positiva, Deixa’ns Signar, Plataforma de
Fruita amb Justícia Social i Ateneu Popular de Ponent.


Tallers

- Acció noviolenta: per tal de conèixer els plantejaments teòrics de la
noviolència i comprendre-la des de diferents perspectives.


Voluntariat

La UdL per una educació integral, ja que a més de formar bons i bones
professionals vol contribuir a forjar una ciutadania activa, responsable i
compromesa amb el valor de la solidaritat i el progrés de la societat cap a una
major justícia social. Per això, des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació
posem a l’abast de la comunitat universitària una oferta de voluntariat de més de
35 entitats de Lleida.

ÀREA DE FORMACIÓ


Cursos realitzats amb l’objectiu de formar persones crítiques i

socialment responsables:
 Curs de formació bàsica en cooperació internacional per al desenvolupament.
Dies 3, 4, 5 de març de 2020.
 Curs “Els objectius de desenvolupament sostenible: reptes de la societat per
construir un món millor” Dies 4 i 5 d’abril de 2019.
 VI Jornades visions del món africà: “El futur de la memòria múltiple: patrimoni,
desenvolupament i gestió de conflictes a l’Àfrica”. Dates: celebrades els dies 10
i 11 d’abril de 2019.
 III Edició Jornades visions d’un món desigual: “Pau, justícia i institucions
sòlides”. Dates: celebrades els dies 2, 9, 16 i 21 de maig de 2019.
 Aules Contra la Pobresa: hem arribat a la VIIa edició del Programa Aules
Contra la Pobresa. Aquest consisteix en introduir continguts i competències

sobre les desigualtats socials, desenvolupament, cooperació i solidaritat en el
currículum de l’estudiantat de la UdL. En aquest curs han participat els graus de
Dret, Doble titulació de Dret i ADE, Treball Social, Educació Social, Doble titulació
en Educació infantil i Educació Primària, Doble titulació en Educació Primària i
CAFE, Educació Primària bilingüe, Educació Primària Dual, Infermeria, Doble
grau en Infermeria i Fisioteràpia.
En el marc d’aquest programa el 5 de febrer de 2020 va tenir lloc un taller de
resultats, on l’estudiantat va presentar, a través d’un pòster científic, les
experiències d’Aules contra la Pobresa dutes a terme durant el 1r quadrimestre.


APS amb alumnat de la Universitat de Lleida:

La Unitat de

Desenvolupament i Cooperació gestiona la col·laboració amb la Facultat de Dret
Economia i Turisme en el marc del Programa d’Aprenentatge-Servei (ApS)
aplicat als Treballs de Fi de grau (TFG) de l’alumnat d’aquestes titulacions.
consisteix en que part de l’estudiantat, de forma voluntària, dels graus de Dret,
ADE o Turisme, faci un treball o estada amb metodologia APS a diferents entitats
d’acord amb les necessitats concretes detectades per la unitat. En aquest curs
s’han desenvolupat: a turisme 3 treballs tots ells amb la Federació Allem, al
doble grau Dret-ADE : 2 treballs amb AICEC-ADICAE i Arrels Sant Ignasi, al grau
de ADE 4 TFG amb la Federació Allem, el Banc d’Aliments, Ponent Coopera, i
Càritas i en el grau de Dret : 4 TFG amb Down Lleida, Fundació Tutelar Alosa,
Acim, i Creu Roja.

 Programa Itinera: la unitat de Desenvolupament i Cooperació ha participat
aquest curs amb tres projectes Itinera orientant alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut
Manel de Montsuar, Col·legi Episcopal i Claver en els Treballs de Recerca de
final d’etapa d’ESO dins l’Àrea de Cooperació i Solidaritat amb temàtica sobre
persones refugiades, migracions i desigualtats socials.
 Publicacions: “La població gitana de Lleida. Passat, present i futur”, de Jordi
Garreta Bochaca, Míriam Iglesias Quintillà, Mònica Macià Bordalba, Núria Llevot
Calvet. Aquesta publicació és fruit de l’estudi recerca finançat per la unitat de
Desenvolupament i Cooperació a través de la convocatòria d’ajuts a accions de
cooperació al desenvolupament de 2017, en concret la modalitat d’estudis de
recerca de 4t món.

ALTRES ACCIONS
Pel que fa a la projecció local de la Unitat, com cada any s’han valorat els
projectes de cooperació que presenten les ONGD de la ciutat a l’Ajuntament de
Lleida i s’ha fet l’assessorament sobre les principals línies a treballar en
cooperació municipal.
La UdL ha través de la Unitat de Cooperació i Desenvolupament forma part de
la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i ha assistit i participat regularment de
les Assemblees mensuals de l’entitat.
La Comissió de Cooperació Internacional, formada per una persona representant de
cada facultat de la UdL, és l’encarregada de la resolució d’aquestes convocatòries.
Concretament, aquesta comissió es reuneix dos cops l’any: a l’inici de curs (enguany el
4 de desembre de 2018 i de forma virtual) per aprovar les convocatòries i difondre’n la
respectiva informació; i al final de curs (enguany el 8 d’abril de 2019) per resoldre-les i
exposar les línies de treball del curs següent.
En l’actualitat, aquesta comissió està composada per la presidenta Dra. Astrid Ballesta
Remy (Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació), un representant de DEC
Sr. Xavier Pelegrí, un representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Sr. Pere
Enciso, una representant de l'Escola Politècnica Superior Sra. Lidia Rincón, un
representant de la Facultat de Lletres Sr. Carles Salazar, una representant de l'ETSEA

Sra. Francisca Santiveri, una representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social Sra. Blanca Patricia Silva, una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª
Angeles de la Torre-Ruiz, un representant de la Facultat d'Infermeria Sr. Álvaro
Alconada, un representant de l'estudiantat Sr. Dídac Montero i una representant del
PAS Sr. Francesc Català.

PROJECCCIÓ LOCAL

 Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida
En relació al conveni signat amb l’Ajuntament de Lleida, Desenvolupament i
Cooperació hi col·labora de dues maneres. Per una banda, s’encarrega de la
valoració de les convocatòries tant de projectes d’emergència com de cooperació de
l’Ajuntament. Aquestes convocatòries han comptat aquest any amb una dotació
pressupostària de 60.000€. Per altra banda, DEC participa també del Consell mixt de
Cooperació.
 Valoració de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida
També s’ha dut a terme la valoració dels projectes presentats a la convocatòria de
Cooperació i Codesenvolupament de l’Ajuntament. Tal i com marca la prioritat
geogràfica de les bases d’aquesta convocatòria, els projectes presentats es duen a
terme a Colòmbia, Senegal, als campaments de refugiats sahrauís, a la regió de
l’Amèrica Central i a la regió de l’Àfrica subsahariana.
Entre la convocatòria d’emergència i la de cooperació s’han valorat un total de 16
projectes i s’han repartit 60.000€ cosa que suposa una reducció de pressupost
respecte l’any anterior.
S'han presentat un total de 14 ONGD (el mateix nombre de l’any anterior) amb un únic
projecte cadascuna, tal com establia la convocatòria. A diferència d’altres anys, tots les
propostes que es van registrar al tancament van ser de cooperació, no s’ha presentat
cap projecte de codesenvolupament ni d’emergències.

Per fer la valoració de les propostes presentades, a cada expedient s'hi ha
considerat, per una banda, l'entitat i, per l'altra, l'acció a desenvolupar (el que
anomenarem projecte). Des de ja fa quatre convocatòries i per tal de fer més
amable la lectura tant de l’aplicatiu com dels informes, es va fer un nou programa
de ponderacions en el qual va variar, sobretot, la valoració de la part entitat obeint
a la demanda expressa de l'Ajuntament per tal que les entitats realitzin més

treball de base a nivell de ciutadania en relació a la difusió dels projectes
finançats en anteriors convocatòries. A més, aquest any s’ha introduït alguns
canvis a les puntuacions dels criteris de les bases i també en el formulari de la
convocatòria, que s’ha renovat amb la finalitat d’actualitzar-ne alguns apartats.

 Assessorament en temes de cooperació al desenvolupament a
l'Ajuntament de Lleida
Per acabar, DEC ha pres part en el Consell Mixt de Cooperació, Permanent del
Consell Mixt de Cooperació i Agermanament Lérida – Lleida (Colòmbia), tot realitzant
diverses sessions d’assessorament a l’Ajuntament. Concretament, aquest curs s’ha
assistit als Consells Mixtos dels dies 25 de setembre i 28 de novembre de 2018 i 12
de març de 2019.
També durant aquest curs ha presentat l’informe final d’avaluació del Pla Director
2013 2016.



Participació a la Coordinadora d'ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida

Desenvolupament i Cooperació és una de les més de 35 entitats participants de la
Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida. Com a tal, la Unitat
participa activament de les comissions de treball; en les activitats de sensibilització,
mobilització i educació per al desenvolupament; i en les assembles mensuals realitzades
els dies 17 de setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre, 10 de desembre de 2018 i 14 de
gener, 4 de febrer, 3 de març, 4 d’abril, 6 de maig, 3 de juny de 2019.

PROJECCIÓ EXTERIOR



Xarxa Vives Universitats

DEC continua treballant activament amb la finalització i tancament del projecte sobre
Fisioteràpia a Gàmbia i Moçambic. Properament s’obriran noves vies per iniciar
projectes nous un cop tancat el de Fisiafrica.


Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

DEC ha participat tot fomentant el treball en xarxa a la comissió de Cooperació
Universitària al Desenvolupament (CUD) en relació a l'estratègia de difusió dels ODS i
també d’un protocol per a l’acollida de persones refugiades a les universitats catalanes.



Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)

La CRUE internacionals i Cooperació està integrada pels màxims responsables de
política d'internacionalització i cooperació al desenvolupament de les universitat de
l'Estat Espanyol i la seva finalitat principal és la de liderar i coordinar les actuacions de
les universitat en aquestes matèries a fi de potenciar una col·laboració més estreta entre
elles.
DEC forma part del grup de treball de cooperació que s'encarrega de vetllar pel codi de
conducta, les bones pràctiques en cooperació, l'avaluació de la qualitat de la CUD i la
difusió i suport de les activitats CUD. Aquest curs s'ha fet una reunió a la Universitat de
La Laguna (Illes Canàries) els dies 21 i 22 de març on s’ha debatut sobre la nova
Estratègia de Cooperació Universitària de Desenvolupament de les universitats
Espanyoles (ESCUDE).



CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (CDOCS)

El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS), traslladat del
Servei de Biblioteca i Documentació del Campus de Cappont de la Universitat de
Lleida fa dos cursos, segueix oferint i difonent publicacions pròpies de DEC. A la
vegada, el fons bibliorgàfic es va nodrint cada curs més de monografies
relacionades amb la cooperació i el desenvolupament. Des de la Unitat també
s’ofereix assessorament bibliogràfic i documental a diferents grups d’estudiantat
(universitari i de batxillerat) en els seus treballs de recerca.
A més a més, el nombre d’usuaris del CDOCS segueix en la tendència creixent
dels darrers anys. Concretament, aquest curs s’han realitzat un total de 373
préstecs i 256 renovacions.

