
WORKSHOP SOBRE ELS PROJECTES DE COOPERACIÓ  

FINANÇATS L’ANY 2018 I L’ANY 2019 

El proper divendres 6 de març a partir de les 9:15 es farà la presentació dels projectes de cooperació al 
desenvolupament executats i finançats amb el 0'7% de la UdL durant els anys 2018 i 2019. L'activitat està 
plantejada tipus workshop on cada membre representant dels projectes exposarà en 10 minuts el que han 

estat fent i els seus resultats. 

No es tracta només d'un rendiment de comptes amb la comunitat universitària sinó també de donar a 
conèixer la feina que es fa des dels diversos departaments de la UdL en matèria de cooperació al 

desenvolupament que durant el 2018 i 2019 es va fer a països com Ruanda, Guatemala, República 
Democràtica del Congo, Campaments Sàhara occidental, Txad i Burkina Faso entre altres. Per això és 

una activitat oberta a tothom que cregui que li pugui interessar formar part d'algun projecte futur o 
simplement saber què s'ha fet i quins han estat els nivells d'assoliment dels objectius plantejats. Aquests 
projectes s'han realitzat gràcies al finançament públic de la UdL i per això és pertinent que s'expliqui què 
s'ha fet.Per això us convidem a consultar el programa que podeu trobar en aquest enllaç   i a assistir-hi. 

Dia: 6 de març de 2020 
Hora: De 9:15 a 12:30 

Lloc: Sala de videoconferències de l'edifici de la biblioteca de cappont 
 

PRESENTACIONS: 
- 9:15h Inici i benvinguda 

- 9:30 h Montserrat Nòria Jové (PDI Ciències de l’Eduació: “TAUN SÀHARA. Contribució a la millora del 
sistema educatiu als campaments sahrauís de Tindouf” SAHARA OCCIDENTAL 

- 9:40h. Jose Ramon Olarieta (PDI ETSEA): "Projecte Valdair Roque Sopa. Experiències 
agroecològiques en els Assentaments de Reforma Agrària Milton Santos (Planaltina do Paraná, Paraná) i 

Cristina Alves (Itapecuru Mirim, Maranhão)" BRASIL  
- 9:50h. Carme Campoy Guerrero (PDI Infermeria): "Sàhara Fisio" SAHARA OCCIDENTAL, 

CAMPAMENTS SAHRAUÍS 
- 10:00h. Laura Santacruz, Cloe Moreno i Irantzu Iparraguirre (Estudiants de medicina) i Emilio 

Maestre Mir (PDI Ciències de la Salut)– TUSAA: “Projecte en Salut Maternal (TUSAA-Tenim un Somni a 
l'Àfrica)” RUANDA 

- 10:10h. Jordi Bosch Muñoz (PDI Ciències de la Salut)- Maria Martí Condal (Educadora): “Seguiment i 
tractament de patología infantil en un orfenat del Congo” REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO 

- 10:20h. Maria José Martín Alonso (PDI ETSEA)- Laia Gironès: “Tipificació del “cerdó pelón araucano” 
criat en extensivitat a la plana de l'Orinòquia, com a font de proteína” COLÒMBIA 

- 10:30h. Lidia Rincón Vilareal (PDI EPS):  “Diseño de un sistema constructivo multifuncional adaptado al 
campamento de refugiados Saharauis” SAHARA OCCIDENTAL 

- 10:40h. Cristian Solé Cutrona (PDI EPS):  “La vivienda “earthbag” como refugio de emergencia 
después de una catàstrofe humanitaria. Construcción de una vivienda “earthbag” para un centro medico 

en Burkina Faso. V Fase” BURKINA FASO 
- 10:50h. Andrea Ferreruela Sanfeliu (Assistent de Nacions Unides): “Enfortiment del sistema universitari 

oftalmològic al Senegal VII. Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema públic 
de salut per a la millora de la salut ocular infantil (tancament)” SENEGAL 

- 11:00h. Paquita Santiveri Morata (PDI ETSEA): “Avaluació de l'agricultura a Gàmbia: proposta de 
cooperació amb la UdL per millorar el desenvolupament agrari local” GÀMBIA 

- 11:10h. Blanca Salinas-Roca (PDI Infermeria) “Creació d’una unitat de nutrició en el Cômplexe 
Hospitalair Universitaire –Bon Samaritain: implementació d'hàbits alimentaris” TXAD 

- 11:20h. Norma Jordana Berenguer (PDI Ciències de l’Educació) i Saleh Brahim: “Segona Fase: 
Promovent la igualtat en els Campaments de Refugiats de Tindouf: empoderament per a dones sahrauís” 

SAHARA OCCIDENTAL 
-11:30h. Antoni Tolmos Tena- Lana Kovacevic (PDI Ciències de l’Educació): “Els valors de l'educació: 

La Música com a eina de transformació social” PARAGUAI 
- 11:40h. Mari Paz López Teulón (PDI Ciències de l’Eduació): “Growing in the Diaspora” TAILÀNDIA 

- 11:50h.  -  9:30h. Pere-Miquel Parés-Casanova (PDI ETSEA): "Formació de grups d'estudi de patrons 
de muda i dels ous en gallinàcies domèstiques del “traspatio” guatemalenc” 

- 12:00h. Albert Roca Álvarez (PDI Facultat de Lletres)- Firmin Dussabe (Antroplòleg): “Viver universitari 
a Rwanda. Empoderament de les nenes i les dones a ICK” RUANDA 

- 12:10h. Lluis Miquel Pla (PDI  ): “Modelo de desarrollo sostenible para la municipalidad de Arcatao” EL 
SALVADOR 

- 12:20h. Fidel Molina Luque)- Mercè Espuñes Molins (PDI Ciències de l’Educació: “QUART MÓN: 
Cadenes globals de cures feminitzades a Lleida” LLEIDA 

- 12:30h. Ramón Julià Traveria i Xavier Miranda Ruche (PDI Ciències de l’Educació): “QUART MÓN: 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” LLEIDA 
 

US HI ESPEREM! 


