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ÀREA DE COOPERACIÓ 
Dins d’aquesta àrea es presenten 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).  A més a més de l’aportació de la UdL, es compta 
també amb 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 2021-22 
s’han seleccionat 10 projectes que hauran, a posteriori, de repercutir en la pròpia 
UdL mitjançant una transmissió de l’experiència i dels coneixements adquirits.  
La relació dels projectes inicials que es van presentar i les respectives 
reorientacions es mostren en la següent taula: 

TAULA AJUTS COOPERACIÓ 2022 
Aprovades per la Comissió de Cooperació Internacional del 8 de maig  

i Consell de Govern de 21 de juny de 2022 
Persona  

sol·licitant 
Títol País/ 

zona 
Concedit 

Luisa F.Cabeza  
(PDI EPS) 

Producción de bioplásticos a partir de 
residuos ganaderos  

Santa Clara 
CUBA 

1.550€ 

José Ramon Olarieta 
Alberdi i Isaac Giribet 
Bernat 
(PDI ETSEA) 

Experiències col·lectives de producció amb 
el Moviment Sense Terra 

Paraná i Amazonia 
maranhense 
BRASIL 

4.000€  

Debora Presta 
Novello 
(PDI FDET) 

Aromas de paz, mujeres, café y desarrollo 
sostenible en el Sur del Tolima 

Tolima 
COLÒMBIA 

6.000€ 

Sofia Isus Barado  
(PDI FEPTS) 

Optimización de la gestión del personal de 
las Pymes familiares del sector hotelero de 
Camerún  

CAMERÚN 3.300€ 

Albert Roca Álvarez  
(PDI Lletres) 

Reforçant la qualitat de l’educació a 
Rwanda i a Lleida 

Kabgayi 
RWANDA 

4.168€ 

Blanca Salinas Roca  
(PDI FIF) 

UnTeNu-Sostenibilitat i Educació materno-
infantil.Impacte de l’educació nutricional en 
context de canvi climàtic: una aproximació 
des de la sostenibilitat 

N’Djamena 
TXAD 

7.000€ 

Montse Sans 
Capdevila 
Joan Ignasi Rosell 
Urrutia 
(PDI EPS i PAS) 

Habilitació i equipament d’una sala 
multimèdia en l’escola secundaria de 
Badinko per la realització de formacions a 
adults i alumnat contra la Mutilació Genital 
Femenina (MGF) 

Regió de Kita 
MALI 

3.500€ 

Laura Martínez 
Rodríguez (PDI FIF) 

SAHARA-INFERMERIA Campaments 
saharauis 
ALGÊRIA 

4.800€ 

Isabel del Arco Bravo 
(PDI FEPTS) 

Red en Educación Superior para reducir la 
brecha digita   l entre los estudiantes 
pertenecientes al ámbito rural 

CHILE, ECUADOR, 
COLOMBIA 

4.956€ 

Carme Campoy 
Guerrero 
(PDI FIF) 

Projecte Fisiàfrica. Sierra Leona Freetown 
SIERRA LEONA 

4.000€ 

TOTAL 43.274€ 



- Ajuts a Projectes de mobilitat curricular i solidària: Aquesta 
convocatòria té com a objectiu la promoció de la mobilitat solidària entre els 
membres de la comunitat universitària de la UdL, centrada en activitats 
relacionades amb la cooperació. Dins d’aquesta, s’hi distingeixen dos vies: la 
mobilitat curricular i la mobilitat solidària. Per una banda, la primera consisteix en 
la realització de treballs o projectes de fi de carrera, pràcticums o equivalents 
relacionats amb la temàtica de la cooperació al desenvolupament. Per altra 
banda, la mobilitat solidària té a veure amb la realització d’accions de cooperació 
no lligades a la matèria curricular de la universitat. 

TAULA AJUTS MOBILITAT 2022 
Aprovades per la Comissió de Cooperació Internacional del 8 de maig  

i Consell de Govern de 21 de juny de 2022) 
Sol·licitant Títol projecte País Concedit 

MOBILITAT CURRICULAR 
Aina CubÍ Jurado Voluntariat amb alpicat solidaria (bajakunda gambia), com a estudiant de 

fisioteràpia. 
GÀMBIA 600€ 

Lucía González Palao MOVILIDAD CURRICULAR FISIOTERAPIA EN GAMBIA GÀMBIA 600€ 
Nil Piñol Granadino Voluntariat de Fisioteràpia a Baja Kunda (Gàmbia) GÀMBIA 513€ 
Aina Torres Mora Projecte de cooperació de fisioteràpia a Gàmbia amb la ONGD Alpicat 

Solidari 
GÀMBIA 600€ 

Carles Salete Mayoral Voluntariat en fisioteràpia a la regió de Gàmbia, en col·laboració amb 
Alpicat Solidari i la Universitat de Lleida. 

GÀMBIA 600€ 

Estela Sadó Minguillón Projecte de cooperació de Fisioteràpia a Gàmbia amb l'ONG d'Alpicat 
Solidari 

GÀMBIA 600€ 

Isabel Corral Corral Salida solidaria a Gambia con la Universidad de Lleida y Alpicat Solidario GÀMBIA 600€ 
Elisabet Saiz Adan Voluntariat de cooperació de la UdL de Gàmbia com a estudiant de 

pràctiques extracurriculars de fisioteràpia 
GÀMBIA 500€ 

Laura Gil Bailo Voluntariat de cooperació de la UdL de Gàmbia com a estudiant de 
pràctiques de fisioteràpia 

GÀMBIA 500€ 

Raúl Naya Romero Pràctiques clíniques a Baja Kunda, Gàmbia GÀMBIA 600€ 
Joanna Guiu Escudero Mobilitat Curricular Fisioteràpia a Gàmbia GÀMBIA 600€ 
Andrea Viñolo Díaz Voluntariado fisioterapia Alpicat Solidari Baja Kunda-Gambia GÀMBIA 0 
Esther Llobera Sánchez Projecte de cooperació de fisioteràpia a Gàmbia amb la ONGD Alpicat 

Solidari 
GÀMBIA 600€ 

Paula Celma Rodriguez-
Piñero 

Mobilitat solidària fisioterapèutica a Gàmbia de la mà de Alpicat Solidari GÀMBIA 600€ 

Andrea Bolaños Martín Voluntariado en Baja Kunda (Gambia) con compañeros del Grado en 
Fisioterapia UDL 

GÀMBIA 600€ 

Marta Pla Carot Voluntariado en Baja Kunda (Gambia) con compañeros del grado en 
Fisioterapia UdL 

GÀMBIA 600€ 

Juliana Espitia Morales Prácticas de Fisioterapia en Gambia con Alpicat Solidari GÀMBIA 600€ 
Aina Masferrer 
Ferragutcasas 

Pràctiques de Fisioteràpia a Gàmbia (Baja Kunda) amb Alpicat Solidari GÀMBIA 600€ 

Marta Martín Vidal Projecte Gàmbia Fisioteràpia 2022 GÀMBIA 600€ 
Mariona Marco Peña Pràctiques Fisioterapia i Infermeria a Gàmbia GÀMBIA 600€ 
Laura Torrelles Ràfales Pràctiques de fisioteràpia a Gàmbia GÀMBIA 600€ 
Marc Montoya Cid Voluntariat a l’atenció primària de l’Hospital de Baja Kunda donant servei 

de Fisioteràpia amb l’ONG “Alpicat solidari” 
GÀMBIA 513€ 

Lucia Puente Marín Voluntariado Alpicat Solidari en Baja Kunda (Gambia) con compañeros del 
grado en Fisioterapia UdL. 

GÀMBIA  600€ 

Carlota Buil Sallén Voluntariado fisoterapia Alpicat Solidari Baja Kunda/Gambia GÀMBIA 600€ 
Uxue Aurre Voluntariado fisoterapia Alpicat Solidari Baja Kunda/Gambia GÀMBIA 600€ 
Coral Ortega  Voluntariado fisoterapia Alpicat Solidari Baja Kunda/Gambia GÀMBIA 600€ 
Irene Marín Guerrero Oficina cooperatòria UdL GÀMBIA 0 
Irene Martinez Rodriguez Voluntariado de Fisioterapia en Gambia, Baja kunda GÀMBIA 600€ 
Teresa Granada González Voluntariado de Fisioterapia en Gambia, Baja kunda GÀMBIA 0 
Maria Arcas Morea Voluntariado de fisioteràpia con Alpicat Solidario en Baja Kunda (Gambia) GÀMBIA 0 

MOBILITAT SOLIDÀRIA 
Uxue Reparaz Berrade SERCADE- proyecto de atención sanitaria en Hospital Franklin Tello en 

Rocafuerte, Ecuador. 
EQUADOR 600€ 

Noelia Sánchez 
Montagut 

Voluntariat de fisioteràpia juntament amb Alpicat Solidari GÀMBIA 600€ 



Sónia Llobet Farreres Voluntariat de Fisioteràpia amb Alpicat Solidari. GÀMBIA 600€ 
Marta Cobo Ariño Gènere i autocura als pobles rurals i indígenes de la Serra Nord-oriental de 

l'estat de la Puebla 
MÈXIC 600€ 

Rodrigo Berzal Pujol Voluntariado Fisioterapia con Alpicat Solidari Baja Kunda (Gambia) GÀMBIA 300€ 
Javiera Anaís Contreras Voluntariado de fisioterapia con alpicación solidaria en Baja Kunda Gambia. GÀMBIA 600€ 
Meritxell Creus Graells Voluntariat en fisioteràpia en Baja Kunda (Gàmbia) amb Alpicat solidari. GÀMBIA 600€ 
Carme Campoy 
Guerrero 

Projecte Fisiàfrica. Pràctiques clíniques en Fisioteràpia a Gàmbia GÀMBIA 600€ 

TOTAL 19.726€ 
 
-  Ajuts a Projectes de recerca sobre el quart món: En aquesta edició no es 
va presentar cap proposta, però donat que l’any anterior se’n van finançar tres 
de forma excepcional i que encara estan actius, es va decidir deixar 5.000€ per 
la convocatòria de l’any vinent.  
 
 

TOTAL AJUTS ATORGATS CONVOCATÒRIA 2022 
Aprovats per la Comissió de Cooperació Internacional de 8 de maig  

i Consell de Govern 21 de juny de 2022 
PROJECTES COOPERACIÓ 10 PROPOSTES  43.247 € 
PROJECTES MOBILITAT 38 PROPOSTES 19.726 € 
PROJECTES QUART MÓN 0 PROPOSTES 0 € 
TOTAL        (68.000-5.000= 63.000€) 63.000 € 

 

Totes les convocatòries s’aproven a la Comissió de Cooperació Internacional 
(CCI) a través de la qual s’informa a la comunitat universitària mitjançant les 
persones que hi assisteixen de totes les activitats que es programen durant l’any 
així com els diferents programes i objectius de la Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació. La CCI està formada per una persona representant de cada facultat 
de la UdL i es reuneix dos cops l’any: a l’inici de curs (enguany va ser el 22 de 
novembre de 2021) per aprovar el plec de bases de les convocatòries i 
difondre’n la respectiva informació; i al final de curs (el 8 de maig de 2022) per 
resoldre-les i exposar les línies de treball del curs següent. La primera reunió va 
ser online i per la segona ja es va poder recuperar la modalitat presencial. 
 
La comissió va estar composada per: 
- Sra. Núria Camps Mirabet, Coordinadora de la Comissió Social d’Igualtat i 
Cooperació i la presidenta de la comissió 
- Sr. Pere Enciso Rodríguez, director de DEC  
- Sr. Rafa Allepuz Capdevila, representant de la Facultat de Dret, Economia i 
Turisme 
- Sra. Lidia Rincón Villareal, representant de l'Escola Politècnica Superior 
- Sr. Carles Salazar Carrasco, representant de la Facultat de Lletres 
- Sr. Javier Arántegui Jiménez, representant d’ETSEA 
- Sr. Eduard Vaquero Tió, representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i 
Treball Social 
- Sra. Mª Angeles de la Torre-Ruiz, una representant de la Facultat de Medicina 
- Sra. Carme Campoy Guerrero, representant de la Facultat d'Infermeria 
- Sr. Francesc Català Alòs, representant del PAS 
- Sra. Anna Sangrà Pérez, representant de l'estudiantat  
 

 



 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.   
Aquest curs s’ha continuat amb la gestió econòmica i administrativa del projecte 
on la UdL és la institució coordinadora: 619060-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-
CBHE-J`P “Training Màsters in Ecosystem Services Management in Protected 
Areas” (ECOSERVE) que té com a principals institucions sòcies Universitats de 
Mongòlia i Rússia. 
També s’ha justificat i tancat el projecte 2018-1-ES01-KA201-050269 “Famílias 
y escuelas. La implicación de las familias extranjeras en la escuela” 
(FamilyandSchool) on la UdL era la coordinadora de projecte. 
Pel que fa als projectes en consorci on la UdL és una Universitat sòcia s’ha 
justificat totalment el projectes: GEFA/GIFT, i DualEdu i el projecte SPICEY 
corresponent a l’acció Clau 3 sobre la reforma  de polítiques s’està en procés de 
justificació. 
Al mateix temps, es continua donant el suport administratiu als altres projectes 
de cooperació acadèmica i d’enfortiment de capacitats de l’Acció Clau 2 del 
Programa Erasmus +: Coopera, iNSTRuCT, Opportunity, Care 4 Europe, 
Snoezelen, TaLeNT, RemotEdu, Inclusive Schools, Swath. A més aquest any 
se’n han obert 4 nous: Introduce Youth Self, Microguide, SuLeaP i Tango-
Circular. 

 
 Programa UdL Refugi 
La UdL va aprovar al Consell de Govern de 21 de juliol de 2022, el programa 
UdL Refugi. S'adreça preferentment a persones apàtrides, refugiades, 
beneficiàries de protecció internacional i sol·licitants d'asil o protecció subsidiària, 
així com afectades per desastres naturals, que produeixen una gran quantitat de 
danys materials i personals en una àrea geogràfica determinada, i que hagin 
hagut de buscar refugi al nostre país i hagin vist interromputs els seus estudis. 
D’aquesta manera s’ha trobat un mecanisme per tal de ser admeses en estudis 
oficials a la Universitat de Lleida. El Programa podrà acollir també a professorat 
i personal investigador en cerca de protecció internacional que tingui interessos 
docents o de recerca en algun centre de la Universitat de Lleida, així com a 
personal d'administració i serveis en la mateixa situació.  
Les persones acollides es podran adreçar en primera instància per obtenir 
informació sobre les possibilitats i serveis que la universitat posa a la seva 
disposició a la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de 
Lleida. 
El programa pretén: 

• Oferir una formació universitària a les persones que han hagut de fugir del 
lloc on residien per causes diverses: conflictes armats, persecucions, 
desastres naturals, entre altres emergències humanitàries. 

• Contribuir a garantir el dret a l’educació superior de les persones 
beneficiàries de protecció internacional així com al foment d’una 
ocupabilitat qualificada. 

• Reconèixer els coneixements de les persones acollides. 
• Potenciar entre la comunitat universitària i la ciutadania en general els 

valors de la solidaritat, el respecte i la responsabilitat amb les persones 
migrants i refugiades. 

Durant aquest curs s’ha continuat col·laborant amb l’acollida a persones 
refugiades al Líban 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 tres anualitats implementades.  
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.  
 
Aquest curs també ha finalitzat de forma exitosa el seu compromís amb l’Institute 
of International Education’s Scholar Rescue Fund® (IIE-SRF) amb qui mantenia 
un acord per un ajut a un professor de Veneçuela que va acabar la seva estada 
a la UdL.  
 
En relació al conflicte d’Ucraïna que va començar el passat 20 de febrer han 
estat nombroses les persones que han demanat asil fora del país i això ha 
provocat que estudiantat de les universitats ucraïneses hagin demanat seguir 
amb els seus estudis a altres ciutats europees. A la Universitat de Lleida 
actualment hi ha sis estudiants ucraïnesos i dos russos amb qui la Universitat de 
Lleida es compromet a donar cobertura durant tot el temps que duri el conflicte i 
es pugui estabilitzar el país per tal que no perdin els estudis. Amb l’objectiu de 
coordinar esforços s’ha constituït una comissió formada per diferents 
departaments de la UdL que a través d’una web ad hoc vol donar resposta a 
aquesta situació. Conformen la comissió: 
 
- Antoni Granollers i Saltiveri, Vicerector d'Internacionalització 
- Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat 
- Núria Camps Mirabet, Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació 
- Estanislau Fons i Solé, Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa 
- Romi Pena Subirà, Sotsdirectora de l'ETSEA 
- Josep M. Martí Ribelles, Unitat de Relacions internacionals 
- Paula Obregón Solano, Unitat de Relacions Internacionals 
- Àngels Sendra i Ferrer, Unitat de Desenvolupament i Cooperació 
 
 Programa Mujeres por África: El darrer curs i degut a la situació de 
pandèmia no va ser possible oferir cap beca, però aquest curs es va decidir fer-
ho en estudis online perquè tot i que la situació de covid encara estava 
complicada es volia continuar amb el compromís amb la Fundación Mujeres por 
África. En relació a això durant el curs 2021/22 una estudiant guineana va poder 
accedir a una beca d’estudis per fer el Màster d’Estudis de Gènere i Gestió de 
Polítiques d’Igualtat que es va allargar durant tot el curs. 
 

 

 

 

 

 



ÀREA DE FORMACIÓ 

 Cursos realitzats amb l’objectiu de formar persones crítiques i 
socialment responsables: 
Durant el curs 2021-2022 s’ha anat recuperant les activitats de formació 
presencials una vegada superades les greus conseqüències socials provocades 
per la situació sanitària.  Tot i la recuperació de les activitats presencials s’han 
mantingut algunes en format virtual atès que han estat re formulades i adaptades 
per  maximitzar el seu potencial pedagògic i de transformació utilitzant el suport 
en línia. 
També s’han programat algunes accions en format híbrid, en el sentit que s’han 
ofert de manera presencial i al mateix temps en format online.  
 
ACTIVITATS FORMATIVES PRESENCIALS 
- La jornada “L’impacte Humà en la biodiversitat” celebrada el 21 d’abril ha 
estat organitzada conjuntament amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya i 
finançat a través de la Convocatòria de projectes d’Educació per al 
Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Hi 
ha assistir regularment 70 persones, 50 de les quals han estat estudiants de la 
Universitat de Lleida. 

- Curs Voluntariat 
- Curs Formació bàsica en desenvolupament 
 

ACTIVITATS FORMATIVES SEMIPRESENCIALS 
-  Curs d’Especialització Universitària en Economia Social i Solidària “Fem 
créixer  l’economia Social i Solidària”. Curs organitzat per Ponent Coopera -
Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida- amb la col·laboració de la Unitat de 
Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida. El seu objectiu 
principal és construir un marc conjunt d'aprenentatge, formació i debat al voltant 
de l'Economia Social i Solidària (ESS), és a dir, al voltant de les potencialitats, 
trets diferencials i limitacions de l'economia social i solidària. El curs ha estat 
seguit per 40 persones. 
- 40è Curs de Drets Humans de l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
“Drets Humans davant dels desafiaments globals”  del dia 25 d’abril al 12 de 
maig. Ha estat reconegut com a matèria transversal per part de la UdL,  s’ha fet 
en la modalitat presencial i s’ha ofert en línia per aquelles persones que no 
podies seguir-ho presencialment.  

ACTIVITATS FORMTIVES ONLINE 
- “6a Edició de les Jornades Visions d’un Món Desigual. ODS 8 – Treball 
decent i creixement econòmic ”  celebrades els dies 25 i 26 d’abril i  i 3 i 5  de 
maig a través de la plataforma Butxaca TV. Aquest curs s’organitza de manera 
conjunta amb la UdG, la UPF i la URV. Al curs van intervenir els professor Carlos 
Taibo, Sara Moreno i Ferran Camas. També van participar el sindicat de Las 
Kellys. 
Han seguit el curs 59 estudiants de la universitat de Lleida així com d’altres 
estudiants de la resta d’universitats organitzadores. 
 
- VII Edició de les Jornades Visions del Món Africà, es van fer els dies 16 i 17 
desembre de 2022 amb 78 persones inscrites totes elles estudiants de la UdL. 
- Els Tallers de campanyes creatives  realitzat de la mà del Comitè Català de 
l’ACNUR proposa una formació dividida en 4 sessions en línia que combinaran 



ponències amb dinàmiques i treball en grup a través de canals digitals, en el 
marc del projecte "Asil 2030: Les universitats públiques catalanes per un dret a 
l’asil amb enfocament de gènere". En curs interuniversitari ha permès la 
participació d’estudiantat de totes les universitats públiques catalanes. 

 
 Aules Contra la Pobresa: Aquest programa que consisteix en introduir 
continguts i competències sobre les desigualtats socials, desenvolupament, 
cooperació i solidaritat en el currículum de l’estudiantat de la UdL ha arribat a la 
IXa edició.  
Han participat els graus de Dret, Doble titulació de Dret i ADE, Turisme, 
Psicologia, Treball Social, Educació Social, Educació Infantil, Gestions 
Creatives, Doble titulació en Educació infantil i Educació Primària, Doble titulació 
en Educació Primària i CAFE, Educació Primària bilingüe, Educació Primària 
Dual, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Doble grau en Infermeria 
i Fisioteràpia, Disseny digital i tecnologies creatives, Geografia, i el Màster 
universitari en psicologia general sanitària. 
Algunes de les activitats realitzades s’han dut a terme amb la col·laboració 
d’entitats del Tercer Sector com la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, 
l’Escola de Cultura de Pau, l’Escola Popular de Balàfia, Arrels, Creu Roja, Amics 
de la Gent Gran, Ponent Coopera, Càritas, Ponent Coopera, Taula del Tercer 
Sector, Banc d’Aliments, Farmamundi, Medicus Mundi, entre d’altres. 
S’han realitzat 19 accions en el 1r quadrimestre amb un total de 950 estudiants 
aproximadament i 28 en el 2n amb un total de 1000 estudiants aproximadament. 
 
 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. Tot i les dificultats 
d’aquest curs 21-22 motivades per la situació sanitària la FDET ha mantingut la 
seva idea de desenvolupament Treballs de Fi de grau amb metodologia APS, 
per això s’ha pogut fer un treball ja que amb la pandèmia es va fer difícil reprendre 
aquesta modalitat. S’espera augmentar la quantitat de treballs de cara a l’any 
vinent.  
 
 Curs d’iniciació al voluntariat social organitzat conjuntament amb la 
Federació Catalana del Voluntariat Social. Aquest curs es imprescindible per 
entrar a formar part del programa lligams de la UdL on s’ofereix la possibilitat de 
fer voluntariat a diferents entitats del territori lleidatà. Per tal de flexibilitzar les 
dates, se’n van fer dues edicions, una a cada quadrimestre. La primera va ser 
durant els dies 19 i 20 d’octubre i hi van assistir 6 persones, i la segona edició va 
tenir lloc els dies 21, 22, 23, 24 i 25 de febrer, a la Sala de Videoconferències del 
Campus de Cappont, amb una assistència de 8 persones. El dos cursos es van 
ofertar en dos franges horàries de matí i de tarda. 
 
 Aules Contra la Pobresa. Aquest curs s’ha fet la IXa edició d’aquest 
programa que 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, Turisme, Psicologia, Treball Social, Educació Social, 
Educació Infantil, Gestions Creatives, Doble titulació en Educació infantil i 



Educació Primària, Doble titulació en Educació Primària i CAFE, Educació 
Primària bilingüe, Educació Primària Dual, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, 
Infermeria, Doble grau en Infermeria i Fisioteràpia, Disseny digital i tecnologies 
creatives, i el Màster universitari en psicologia general sanitària. 
Algunes de les activitats realitzades en el programa d’Aules contra la Pobresa 
s’han dut a terme amb la col·laboració d’entitats del Tercer Sector com la 
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, l’Escola de Cultura de Pau, l’Escola 
Popular de Balàfia, Arrels, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Ponent Coopera, 
Càritas, Ponent Coopera, Taula del Tercer Sector, Banc d’Aliments, Farmamundi 
entre d’altres. 
 

 Pràctiques universitàries en col·laboració amb la Universitat de Bordeus 
La UdL ha acollit una estudiant de la Llicenciatura de llengües estrangeres aplicades en 
anglès i àrab de la Universitat de Bordeaux Montaigne per fer les pràctiques de la seva 
carrera a la Unitat de Desenvolupament i Cooperació. Aquesta estudiant ha basat les 
seves pràctiques en la realització d’un acte sobre menors no acompanyats que va 
proposar l’entitat UNICEF.  
En aquest acte es va fer una taula rodona conduïda per una periodista on van poder 
conversar sobre els motius que els van fer venir aquí i com havien afrontat l’arribada. 
També com es senten aquí i què fan en el seu dia a dia. A més a més també es va parlar 
de com encaren el seu futur i les esperances que tenen. L’acte es va fer el dia 6 de juny 
a l’auditori del Campus de Cappont. 
Les pràctiques de l’estudiant Awa Sy Ba es van fer en modalitat presencial i van tenir 
lloc des del 19 d’abril i fins el 20 de juny de 2022. 
 

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ 

Exposicions, xerrades, cinefòrums, cicle de cinema, jornades i voluntariat 
gestionat a través de la UdL. 
 
 Xerrades 
- “Escalfament global i drets humans: les migracions climàtiques”, a càrrec 
de Miguel Pajares.  
Organitza: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i l’Associació Humoràlia. 
Col·labora: Unitat de Desenvolupament i Cooperació, Diputació de Lleida, 
ACCD-Generalitat, Ajuntament de Lleida. 
6 d’octubre de 2021. 
- Presentació llibre “No es negociable. Desperdicio alimentario y relaciones 
de poder en la cadena agroalimentaria” de Jordi Gascón, Carlota Solà i 
Cristina Larrea. 
Organitza: Observatori de l’Alimentació, Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida 
i Unitat de Desenvolupament i Cooperació.  
 10 de febrer de 2022. 
- “Vols viatjar al sud en clau de solidaritat?”, a càrrec d’Alpicat Solidari, 
Associació Catalana per la Pau i Servei Civil Internacional.  
Organitza: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i unitat de Desenvolupament 
i Cooperació. 
3 de març de 2022. 
- "La situació de les dones a l'Afganistan: una visió personal", a càrrec de 
Nadia Ghulam, activista i defensora dels drets humans i de les dones 
d’Afganistan.  
Organitza: Facultat de Dret, Economia i Turisme i unitat de Desenvolupament i 
Cooperació. 



14 de març de 2022. 
- Taula rodona “Trencant fronteres internes”, a càrrec de Pastora Filigrana, 
Gemma Casal i Enric Figueres.  
Organitza: Garrigues Cooperació i Institut de Desigualtats de Terrassa. 
Col·labora: ACCD-Generalitat i unitat de Desenvolupament i Cooperació. 
31 de març de 2022. 
- Cinefòrum “The Last Generation”, de Mikolaj Borowy, Polònia, 2021. 
Organitza: Festival de Cine i Drets Humans “Impacte” i la unitat de 
Desenvolupament i Cooperació . 
7 d’abril de 2022. 
- Taula rodona “Usos i abusos de la noció d'agricultura urbana en tres 
continents”, a càrrec de falta confirmar persones ponents.  
Organitza: CEAI, ESF, GESA-UdL, unitat de Desenvolupament i Cooperació. 
19 de maig de 2022. 
 
 Exposicions: 
- Mostra d’humor gràfic “SOS Clima: Sense planeta no hi ha futur” 
Organitza: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i l’Associació Humoràlia. 
Col·labora: Unitat de Desenvolupament i Cooperació, Diputació de Lleida, 
ACCD-Generalitat, Ajuntament de Lleida. 
Del 6 al 30 d’octubre de 2021 al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, 
Campus de Cappont. 
- “Sobirania alimentària per a la salut i l'autonomia econòmica Kichwa - 
L'exemple dels pobles indígenes de Pastaza, Equador” 
Organitza: Farmamundi Catalunya. 
Col·labora: Unitat de Desenvolupament i Cooperació. 
De l’1 al 28 de febrer de 2022 al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, 
Campus de Cappont. Del 2 al 21 de març de 2022 al vestíbul de la Facultat de 
Medicina. Del 23 de març al 8 d’abril de 2022 a l’entrada de l’Edifici del Pla de la 
Massa, Campus d’Igualada. 
- “Trencant fronteres internes” 
Organitza: Garrigues Cooperació i Institut de Desigualtats de Terrassa. 
Col·labora: ACCD-Generalitat i unitat de Desenvolupament i Cooperació. 
De l’1 al 31 de març de 2022 al vestíbul del Claustre de la Pensativa de l’Edifici 
Rectorat. 
- “Valenta: Sense les dones no hi ha resistència” 
Organitza: Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent. 
Col·labora: unitat de Desenvolupament i Cooperació. 
De l’1 al 31 de maig de 2022 al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, 
Campus de Cappont. 
 
 Cicle de conferències “Tecnologies digitals a l’aula: Interferències 
pedagògiques?” 
El cicle ha ofert quatre conferències per tal de reflexionar sobre l’ús de les 
tecnologies en l’educació, per exemple, en concret una ponència sobre la bretxa 
digital i com aquesta es intersecciona amb altres desigualtats.  
Ha estat organitzat conjuntament amb Gestions Creatives, l’ICE, la FEPTS, la 
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i la unitat de Desenvolupament i 
Cooperació. 
Del 18 de novembre al 9 de desembre de 2022. 
 
 

 



 18è Cicle de Cinema i Drets Humans 
En aquesta edició vam recuperar la presencialitat i també es va retransmetre en 
streaming. El Cicle de Cinema i Drets Humans està composat de tres 
documentals amb les seves respectives ponències al voltant de les temàtiques 
sobre el gènere i el canvi climàtic, l’esclavitud femenina i el capitalisme, i la 
sobirania alimentària. 
Organitza: Unitat de Cultura, Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones Dolors Piera i unitat de Desenvolupament i Cooperació.  
Les pel·lícules que es van projectar en aquesta edició van ser les següents: 
- “Retratos del campo: Mujeres de Tierra y Agua”, Climalab, 2020, 26 minuts.  
El documental posa de manifest la relació existent entre el canvi climàtic, el gènere i la ruralitat a 
través dels relats de persones de diferents edats del camp  colombià. Integra una reflexió sobre 
els impactes associats als canvis del clima com sequeres, gelades, inundacions i altes 
temperatures que cada vegada són més freqüents i intenses en tot el país i afecten més greument 
als territoris i poblacions vulnerabilizades.  
Ponent de la sessió: Sara Cuentas Ramírez, periodista, investigadora social i feminista 
descolonial.  
Gènere i canvi climàtic. 
Data: 9 de novembre 2021 
 
- “Room without a view”, Roser Corella, 2020, 73 minuts.  
El film narra la crua realitat de les treballadores domèstiques estrangeres en els països de l'Orient 
Mitjà. Combinant una multiplicitat de perspectives, ofereix una mirada íntima sobre la vida dels 
empresaris, els agents intermediaris i les criades. Obre una finestra inèdita a una realitat 
silenciada i ens ajuda a entendre les estructures de poder que permeten l'existència d'aquest 
pervers sistema d'esclavitud moderna. Una mirada valenta sobre una forma d'esclavitud 
contemporània que reflexiona sobre el paper de les dones i el treball domèstic en les societats 
capitalistes. 
Ponent de la sessió: Gaby Poblet, antropòloga especialitzada en migracions 
internacionals i investigadora social de la UB. Col·labora Amnistia Internacional. 
Esclavitud femenina i capitalisme. 
Data: 16 de noviembre de 2021. 
 
- “Cottondreams”, Sandeep Rampal Balhara, 2014, 14 minuts.  
Els efectes secundaris d’una economia en creixement i l’ús excessiu de la biotecnologia van 
empènyer al sector agrícola indi a la crisi agrària més gran del món. CottonDreams es basa en 
la vida d’una d’aquestes famílies i narra una tràgica història d’amor, vida i sacrifici en condicions 
extremes a l’Índia rural. 
Ponents de la sessió: Gerard Batalla, pagès i Ivan Gordillo Bernárdez, membre del 
Seminari d'economia crítica Taifa. 
Sobirania alimentària.  
Data: 23 de novembre de 2021 
 
Col·labora: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Amnistia Internacional i 
CCOO. Participa: Grup feminista de Ponent-Grup Dones Lleida.  

 
 Voluntariat: Creació del programa LLIGAMS 
La UdL té com a funcions principals la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement. A banda d’aquestes activitats essencials i connaturals a les 
universitats, han anat cobrant rellevància el compromís i responsabilitat de les 
mateixes envers la societat, fins  al punt de posicionar-se com agents de canvi 
social. 
La Universitat de Lleida està convençuda que els tres col·lectius que la integren, 
estudiants, PAS i PDI, poden contribuir amb el seu voluntariat a fer efectius 
aquest valors i principis vinculats a la solidaritat, el respecte, la justícia i cohesió 
social, la inclusió, la comprensió i l’ajuda mútua. 



Per tot això, en el Consell de Govern de 22 de juliol de 2021 es va aprovar el 
Programa de Voluntariat de la UdL-Lligams per l’Acord núm. 190/2021. La 
proposta està oberta a l’estudiantat, al professorat i el personal d'administració i 
serveis de la UdL, inclou un curs de formació de la FCVS de 12 hores i una acció 
voluntària de com a mínim 13 hores. Els àmbits de voluntariat previstos són: 
suport a projectes socioeducatius amb infància i adolescència, acompanyament 
a persones migrades i refugiades, hospitals i centres sociosanitaris, protecció del 
medi ambient, esport, inclusió, projectes de cohesió social en els barris, àmbit 
lingüístic i cultural, i igualtat. L’estudiantat pot reconèixer un màxim de 3 crèdits 
ECTS de matèria transversal. 
Per posar en marxa el nou Programa de Voluntariat-Lligams, la Universitat de 
Lleida va signar convenis i acords de col·laboració amb una diferents d'entitats. 
Atès que aquest curs s’ha engegat com a projecte pilot, pel curs vinent es 
valorarà afegir-ne de noves. 
De moment, s'hi han afegit l'Associació d'Amics del Sàhara de les terres de 
Ponent, l'Associació de Caritat Sant Vicenç de Paül, l'Associació de Paraplègics 
i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), l'Associació Down Lleida, Banc 
d’Aliments, Càritas Diocesana de Lleida, Creu Roja Lleida, la Federació Catalana 
del Voluntariat Social (FCVS), la Fundació Amics de la Gent Gran, la Fundació 
Antisida de Lleida, la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola (Arrels Sant Ignasi), 
Osmon, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i Save the Children.  
S’han realitzat dos cursos d’iniciació al voluntariat social, a l’octubre i al febrer, 
en els quals van assistir-hi 29 persones.  
Actualment, hi ha 6 estudiants que hagin convalidat crèdits ECTS de matèria 
transversal pel voluntariat. 
El balanç d’aquest curs ha estat el següent: 80 persones es van interessar pel 
programa i 6 van assistir al curs de l’octubre i 23 al del febrer (23 més es van 
inscriure tot i que finalment no van assistir). Les entitats que han rebut voluntariat 
han estat: 1 persona a l’Institut de Llengües, 3 al Banc d’aliments, 1 a Sant Joan 
de Déu i 1 a Creu Roja La Noguera. 
 
 Publicacions: “Presente y futuro de los hijos e hijas menores de las familias 
atendidas en los Servicios básicos de atención social. El peso de la cronicidad.”, 
de Ramon Julià Traveria, Alba Pirla Santamaria i Xavier Miranda Ruche. Aquesta 
publicació és fruit del treball de l’estudi de recerca finançat per la convocatòria 
d’ajuts a accions de cooperació al desenvolupament de l’any 2019 de la unitat 
de Desenvolupament i Cooperació. S’està realitzant un treball de digitalització de 
les publicacions de la Col·lecció Sud-Nord per tal que es puguin consultar en el 
repositori de la Universitat de Lleida.. 
 
 Haima per un Sàhara lliure:  L’ Associació d'Amics del Sàhara de les Terres 
de Ponent, juntament amb la Coordinadora ONGD i aMS de Lleida, Ajuntament 
de Lleida i unitat de Desenvolupament i Cooperació (UdL) van tornar a muntar la 
Haima pel Sàhara lliure al Campus de Cappont de la UdL el pssat 9 de juny de 
2022. 
Entre altres activitats, es va fer un taller de Henna i una taula rodona “El Sàhara 
Occidental i el gir polític del Govern espanyol”, a càrrec Tesh Sidi, presidenta de 
l’Associació sahrauí de la Comunitat de Madrid, Oriol Puig i Morant, president de 
la mesa de coordinació Catalunya – Sàhara, i Eva Montoro Morate, 
Desenvolupament i Cooperació-UdL.. 

 



ALTRES ACCIONS 

PROJECCCIÓ LOCAL 
 Col·laboració i assessorament amb l’Ajuntament de Lleida 

En en el marc del conveni signat amb l’Ajuntament de Lleida, la Unitat de  
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. Per altra banda, DEC participa també del Consell mixt de 
Cooperació de la Paeria que durant aquest curs s’ha celebrat en format online els dies 
28 de setembre, 3 i 18 de novembre de 2021 i 16 de febrer, 16 de juny (sessió 
extraordinària participativa Pla Director) i 29 de juny de 2022. 
També s’ha continuat amb els treballs cada cop més intensos per la implementació total 
de l’Enfocament de Gènere Basat en Drets Humans dins les polítiques d’actuació de 
l’Ajuntament de Lleida i sobretot en les convocatòries de projectes. En aquest sentit 
s‘han fet alguns canvis més en la convocatòria i s’ha treballat com a membres del grup 
motor pel nou Pla Director que s’haurà d’aprovar a finals d’aquesta curs. Per fer tot això 
s’ha fet un seguit de reunions virtuals on l’equip de treball ha estat conformat per: dos 
membres de la Coordinadora d’ongd i aMS de Lleida, dos tècniques de l’Ajuntament de 
Lleida, la consultora de l’entitat Alternativa i relatora de la tasca Natàlia Navarro Oliván 
i tres tècniques de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació.  

 
 Valoració de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida  

La UDEC continua fent la tasca d’avaluació de projectes de les propostes presentades 
a l’Ajuntament de Lleida. En aquesta convocatòria 2022 s’han presentat igual que en 
l’edició anterior un total de 13 ONGD, amb un únic projecte cadascuna, tal com establia 
la convocatòria. Hi ha dues propostes amb una clara intenció de treballar en la línia del 
codesenvolupament tot i que els hi mancaria precisió per concretar aquesta percepció. 
La resta de les propostes són totes de cooperació excepte una, que és d’emergències 
igual que l’any passat. Es tracta d’un projecte que es desenvolupa en un campament de 
persones refugiades i malgrat que les accions que s’hi implementaran tot i que són d’alta 
importància no representen una actuació d’emergència, el fet que siguin en un 
emplaçament on les persones que hi viuen busquen refugi, fa adient mantenir-lo a 
emergències i no normalitzar aquest fet malgrat es pugui dilatar en el temps. Pel que fa 
a la valoració, no varia excessivament que es concorri en una línia o altra per la 
naturalesa del que es presenta, però és important que estigui en la d’emergència per 
emfatitzar la precarietat d’una situació que porta més de 35 anys perpetuant-se als 
campaments de persones refugiades sahrauís i provoca un empobriment econòmic, 
social i humà. En relació al sistema de puntuació dels projectes, on sempre s’havia 
puntuat la part entitat, per un costat, amb un màxim de 30 punts i la part projecte, per un 
altre, amb 70 punts com a límit, cal dir que ja portem tres edicions amb un canvi 
substancial. Es valora sobre 100 tenint en compte sis apartats amb una nota màxima 
cadascun sense que el fet de no superar la meitat de cada apartat sigui excloent. Així, 
s’han valorat els apartats següents: valoració de l’entitat sol·licitant (fins a 18 punts), de 
l’entitat sòcia local (fins a 12 punts), de les prioritats (fins a 10 punts), de la qualitat 
tècnica (fins a 20 punts), de la transversalitat de l’EGiBDH (fins a 30 punts) i de la 
sostenibilitat mediambiental (fins a 10 punts). Total (100 punts). 
 
 Participació a la Coordinadora d'ONGD i Altres Moviments Solidaris de 

Lleida 
La Universitat de Lleida a través de la Unitat de 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 13 de setembre, 4 d’octubre, 8 de 
novembre, 13 de desembre de 2021 i 10 de gener, 7 de febrer, 7 de març, 4 d’abril, 2 
de maig i 13 de juny de 2022. 
 



 Participació al projecte REDES Lleida ciutat Educadora. Projecte Frisbee. 
Durant aquest curs s’ha seguit donant suport a la xarxa temàtica “Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible amb la implicació de la infància (RECE 2018-2019). 
Aquesta participació forma part de la tercera i darrera fase de la. Les protagonistas 
d’aquest darrer període són les joves que han participat al projecte ja que han estat 
elles les que han tirat endavant el projecte Firsbee. Aquesta proposta consistía en:  
-Definir un model d’actuació ‘en pro’ dels ODS amb la implicació de la infància des del 
“món local” i que ha de servir d’exemple per a altres ciutats que vulguin i/o necessitin 
una guia per també fer quelcom similar.  
-Realitzar una acció concreta a la ciutat, amb la vista posada en un ODS en particular 
(la seva elecció és fruit de la detecció de necessitats per part dels mateixos/es joves 
que participen en el projecte) i ‘provocant’ al màxim la participació d’aquests i 
d’aquestes joves. Aquesta acció va ser la recollida de material d’higiene contra la 
pobresa menstrual que hem esmentat anteriorment. 
El contacte amb l’entitat Arrels va ésser clau per ajudar-nos a trobar l’encaix per tal que 
les joves decidissin quina acció volien fer. A més a més, Arrels un cop entregats els 
productes els van fer una visita guiada a la botigueta, explicant tot el que fa referència 
al seu funcionament i la problemàtica que hi ha de repartiment de recursos i com dia a 
dia creix el nombre de persones usuàries. Després de la botigueta, també els van fer 
una visita guiada al Centre Obert on les persones sense llar són ateses per rebre un 
cafè calent, una dutxa, higiene personal, roba, assessorament i acompanyament 
psicològic i personal.  
Va ser una experiència molt positiva haver rebut aquestes visites perquè l’aprenentatge 
que en van treure va ser molt important ja que es important que la gent jove no només 
sàpiga que la pobresa a la nostra ciutat existeix sinó que la puguin veure de prop per 
empatitzar amb ella i implicar-se a buscar solucions des de la solidaritat que pot oferir 
la joventut. 
Els dies 16 i 17 de març es va celebrar al Palau de Congressos de Vitòria-Gasteiz la 
trobada de Ciutats Educadores on les joves van viatjar des de Lleida per exposar amb 
una comunicació l'experiència de participar en aquest projecte així com els 
desenvolupament del mateix i les emocions i aprenentatges que els havia transmès. 
L'èxit de la presentació va ser aclaparador i moltes ciutats van voler saber-ne més per 
convidar les joves a les seves ciutats a explicar el Frisbee. 
Les accions van acabar el divendres 25 de febrer quan les integrants del projecte 
Frisbee de Lleida, van fer entrega a l’entitat Arrels dels productes que van recollir durant 
els més de 10 mesos que ha durat la seva iniciativa. En total van entregar més de 4.500 
productes per fer front a la pobresa menstrual que pateixen les dones sense llar 
usuàries del Centre Arrels de Lleida.   
El grup de joves conformat per 10 noies i 6 nois, van dissenyar i redactar elles mateixes 
el projecte i el van dur a terme amb una acompanyament de la Paeria i la Universitat 
de Lleida, que a través de la Regidoria d'Educació i la Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació respectivament, que van fer l'assessorament i la coordinació al grup de 
joves des de l'inici sobretot en el tema d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
treballant amb el 5 (Igualtat de gènere) i el 13 (Acció pel clima). Posteriorment també 
es va decidir incloure l'1 (Fi de la pobresa, ja que aquest darrer representava totes les 
formes de pobresa. 
 
 Programa Itinera. Aquest curs la UDEC ha tutorat també dos orientants a 

alumnat de batxillerat amb temàtica sobre persones refugiades, migracions i 
desigualtats socials. També ha avaluat tres Treballs de Recerca que opten als 
premis que convoca la UdL dins de la cooperació internacional al 
desenvolupament.  
 
 
 
 
 



 
PROJECCIÓ EXTERIOR 
 Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) 

La UDEC ha participat en les reunions de l’ACUP 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 accions per fer front a la 
pandèmia i a altres temes relacionats amb la cooperació universitària catalana. 
 
 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. Dins d’aquesta participació es va assistir en format 
presencial a la trobada qeu es va fer a la Universitat de Granada els dies 11, 12 i 13 de 
maig de 2022 on es van tractar temes relacionats amb la cooperació universitària i també 
relacionats amb l’impacte de la covid als països empobrits.  
 
 Agenda 2030 i ODS 

Dins del Pla Agenda 2030-ODS es va crear una comissió impulsora de composició 
transversal en la qual participen varies unitats, vicerectorats i coordinacions per 
implantar els ODS dins de la comunitat universitària. 
Entre el curs passat l’actual s’està creant una pàgina web específica a la UdL sobre 
l’agenda2030 i els ODS. Per tirar endavant aquest projecte es compta amb el suport de 
la Coordinadora de Transformació digital, el Coordinador de Comunicació, Difusió i 
Premsa i el personal tècnic adscrit a la mateixa. En aquest pàgina web s’ha publicat un 
mapeig dels ODS a la UdL. 
L’any 2021 la UdL es va tornar a presentar al THE The Times Higher Education Impact 
Rankings Sustainable Development Goals (SDGs) que ha comptat amb el suport del 
Gabinet Tècnic d’Estudis de la UdL  Cal subratllar que en la present edició hi ha hagut 
un increment en la xifra d'universitats participants passant de les 1.115 del 
2021  fins les 1.406 del 2022. En l'edició del 2020 (la primera en què va participar la 
UdL) varen ser 766.  La puntuació global obtinguda per la UdL pràcticament s'ha 
mantingut en 75,3 punts.  
Pel que fa als àmbits en què s'ha participat:  
ODS 4: Qualitat en l'educació: La UdL queda en la posició 46 de 1.180 universitats amb 
una puntuació de 77 punts. 
La UdL es situa com la 4 catalana i la 6a estatal en aquest ODS. 
ODS 5: Qualitat de gènere: La UdL queda en la posició 72 de 938 universitats amb una 
puntuació de 68,1 punts. 
La UdL es situa com la 4 catalana i 4a estatal en aquest ODS. 
ODS 10: Reducció de desigualtats: La UdL queda en la posició 101-200 de 796 
universitats amb una puntuació de 65,4 punts. 
La UdL es sitúa com la 3a universitat catalana junt amb la UdG i UPC.  
ODS 17: Associació per l'assoliment d'objectius: La UdL queda en la posició 401-600  de 
1.438  universitats amb una puntuació de 68,2 punts.  
Aquest ODS  ha estat en el que la puntuació més s'ha incrementat: en el 2020 es va 
assolir tan sols 45,7 punts.  
Tot i això a nivell de rànquing la UdL es situa com a 7a catalana i en el grup 6 de les 
estatals. 
 
En els ODS 4, 5 i 10 les puntuacions que obté la UdL estan per damunt del 75% de 
les puntuacions globals més altes.  
En l’ODS 17 està per damunt del 50% més alt.  



En el nostre espai de la UdL en Xifres, "La UdL als rànquings" hi trobareu informació 
relativa als resultats i també un enllaç amb una figura amb l'evolució de les puntuacions 
de les darreres participacions. 
 
La participació en aquest rànquing és un treball de caràcter transversal entre diferents 
unitats que resulta molt enriquidor i cal posar en valor. El rànquing no és un fi en si 
mateix sinó que l’entenem com un instrument d’autoavaluació, saber com estem en el 
camí de l’aplicació dels ODS a la UdL i intentar incrementar la nostra implicació a fer-los 
realitat, en tant que full de ruta universal per aconseguir un desenvolupament humà i 
sostenible, tasca ingent però indefugible.  
  

 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (CDOCS) 
ARCADI OLIVERES BOADELLA 
El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat Arcadi Oliveres Boadella (antic 
CDOCS) va néixer l'any 1999, arran d'una iniciativa de la Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació (UDEC) de la Universitat de Lleida, per tal de canalitzar la petició de la 
comunitat universitària, les ONGD, i altres moviments solidaris i de totes les persones 
que treballen en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament de la ciutat de Lleida. 
Els tracta d'un espai dins de la biblioteca general de la Universitat de Lleida, especialitzat 
en temes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat, com ara 
el desenvolupament humà, la pau, el drets humans, la immigració, el medi ambient i la 
sostenibilitat, el comerç just, les relacions internacionals, governabilitat i globalització 
entre d'altres. 
Les funcions principals de l'espai -que es troba a la tercera planta de la Biblioteca de 
Cappont (Edifici Transfronterer)- se centren fonamentalment en: 
- Oferir i difondre tota aquella informació i documentació rellevant per obtenir una 

visió contrastada dels esdeveniments que es produeixen tant en l'àmbit local com 
en l'àmbit internacional. 

- Fomentar la investigació per al desenvolupament, consolidant-se com un fons 
documental de referència per l'elaboració d'estudis i projectes de recerca que 
tinguin per objecte qüestions relacionades amb la cooperació per al 
desenvolupament i la solidaritat. 

-  La difusió d'aquests estudis es realitza a través de les dues col·leccions que edita 
la Oficina de Desenvolupament i Cooperació: la col·lecció Sud-Nord i els quaderns 
"Al Voltant de...". 

 
El passat 22 de juny de 2021 el Consell de Govern de la UdL va aprovar atorgar-li el 
nom d'Arcadi Oliveres Boadella al Centre en motiu de la recent desaparició de l'Arcadi i 
el vincle que des de sempre va mantenir amb la UdL.  Amb el canvi de nom es pretén 
mantenir viu el seu llegat i enfocar la temàtica dels llibres de l’espai a la llluita contra la 
pobresa i la desmilitarització. 
 
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 432 préstecs més de 
la meitat provinents del servei de préstec interbibliotecari de les universitats catalanes i 
214 renovacions. Actualment disposem de 7.294 llibres i 17 revistes de consulta. 
Aquest curs el CDOCS ha incrementat el seu volum gràcies a la donació del periodista 
i membre de l’entitat Casa África Antonio Santamaría de 136 documents, les matèries 
generals dels quals són: política, economia, història i societat amb l’objectiu de posar-
les al servei de la comunitat universitària. Aquestes quatre grans matèries engloben 
temàtiques específiques en relació a la cooperació i solidaritat, destacant aspectes com 
la globalització, el racisme, el desenvolupament o la pobresa, així com uns volum sobre 
Moçambic i l'Àfrica Occidental. Aquesta donació passarà a formar part del fons 
documental del Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat Arcadi Oliveres 
Boadella (CDOCS), ubicat a la 3a planta de la Biblioteca Jaume Porta (Campus de 
Cappont), a fi i efecte de catalogar-la i fer-la accessible i consultable als membres de la 
comunitat universitària i a la ciutadania en general. 


